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RESUMO 

 

 

BARBOSA, Carlos Soares. Nova sociabilidade do capital e a natureza das políticas para 

jovens trabalhadores no governo Lula: uma análise da “participação cidadã” do ProJovem 

Urbano. 2013. 204f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – 

Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

Fruto das mudanças realizadas no Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 

ProJovem, criado em 2005, o ProJovem Urbano é o programa do governo federal destinado a 

proporcionar o aumento da escolaridade, qualificação profissional inicial e a participação 

cidadã de jovens de 18 a 29 anos, prioritariamente aqueles que se encontram em maior estado 

de vulnerabilidade social. Entendendo-o de forma integrada às políticas de alívio à pobreza e 

à política “novo desenvolvimentista” implementadas durante o governo Lula, o presente 

estudo analisou os nexos existentes entre o ProJovem Urbano e a “educação para o 

desenvolvimento sustentável” do novo milênio proposta na “Política de Desenvolvimento do 

Milênio” e nas orientações dos organismos internacionais, na qual a educação adquire um 

novo papel: produzir não só capital humano, mas também capital social. A pesquisa centrou-

se em uma das dimensões curriculares do programa denominada “participação cidadã”, que 

tem entre suas atividades o Plano de Ação Comunitária (PLA) - ação social a ser planejada e 

executada pelos jovens no intuito de levá-los a resolução de alguns problemas locais. A partir 

da pesquisa empírica realizada nas cidades de Palmas, São Vicente e Guarujá, nosso objetivo 

foi identificar o sentido dado à participação e as contradições que essas experiências podem 

suscitar. Se elas contribuem para ação dos jovens no sentido oposto ao associativismo 

colaboracionista aos interesses do capital e para a constituição de comportamentos políticos 

capazes de (re)fortalecer os movimentos sociais progressistas organizados. Com base no 

método do materialismo histórico e dialético, concluímos que a dimensão ético-político do 

programa constitui em formar os jovens para a nova sociabilidade capitalista; tanto no plano 

econômico, ao educar para os valores do novo desenvolvimentismo centrado no consumo, 

quanto no plano político, por meio do consentimento passivo/ativo aos ajustes executados 

pelos intelectuais orgânicos do capital na virada do milênio, com a finalidade de abrandar os 

efeitos da ortodoxia neoliberal. Que não cabe a programas como o ProJovem Urbano a 

formação da cultura política participativa que venha contribuir para o (re)fortalecimento dos 

movimentos sociais. E que, apesar das ações comunitárias serem conduzidas pela perspectiva 

do capital social, na prática, esta ideologia também não é tão facilmente permeável aos jovens 

participantes do programa das cidades investigadas, frente às suas precárias condições de 

existência e reprodução da vida, o que faz com que o programa permaneça fortemente em 

disputa para ser redirecionado ou superado. 

 

 

Palavras-chave: Jovens. Capital social. Participação cidadã. ProJovem Urbano. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

BARBOSA, Carlos Soares. New sociability of capital and the nature of policies for young 

workers in the Lula government: an analysis of " citizen participation " at the ProJovem Urban 

Program. 2013. 204f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana) – 

Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

Result of the changes made in the National Youth Inclusion Program - ProJovem, 

created in 2005, the Urban ProJovem is the federal government program designed to provide 

higher levels of schooling,  initial professional qualification and participation as really citizens 

of young people 18-29 years old, primarily those who are most in state of social vulnerability. 

Understanding it as integrated to the policies to alleviate poverty and to the "new 

developmental" policy implemented during the Lula government, the present study examined 

the links between ProJovem Urban and the "education for sustainable development" for the 

new millennium  proposed be the “Millennium Development Goals Policy" and the guidelines 

of international organizations, in which education takes a new role: to produce not only 

human capital but also social capital . The research focused on one of the curricular 

dimensions of the program called "citizen participation", which has among its activities the 

Community Action Plan (PLA), social action to be planned and executed by young people in 

order to get them to solve some of the local problems. From the empirical research conducted 

in the cities of  Palmas, São Vicente and Guarujá our goal was to identify the meaning of 

participation and   contradictions that these experiences may ensue. If they contribute to the 

work of the youth as in opposition to the collaborative association, to the interests of capital 

and the creation of political behaviors able to (re)strengthen progressive organized social 

movements. Based on the method of dialectical and historical materialism, we conclude that 

the ethical-political dimension of the program is to form young people for the new capitalist 

sociability, both in economic terms, when educating for values of the new developmentalism 

centered on consumption, as in the political aspect by means of  passive / active adjustments 

performed by the organic intellectuals of the capital at the turn of the millennium, in order to 

mitigate the effects of neoliberal orthodoxy. It is not for programs like Urban ProJovem the 

formation of participatory political culture that may contribute to the (re)taughening of social 

movements. And that despite the community actions be conducted from the perspective of 

social capital, in practice, this ideology is not so easily permeable to the program youth 

participants of the cities surveyed, compared to their precarious conditions of existence and 

reproduction of life, which makes the program to remain strongly in contention to be 

redirected or exceeded. 

 

 

Keywords: Youth. Social capital. Citizen participation. Urban ProJovem. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A escolha do objeto de pesquisa, a princípio, justifica-se por sua relevância social. 

Esta é uma exigência necessária para que a universidade pública cumpra sua função precípua: 

a construção de conhecimentos com a finalidade de promover a melhoria na qualidade de 

vida, em sociedade, de homens e mulheres de todas as idades. Todavia, além da relevância 

social - e exceto as “pesquisas por encomendas” (sobretudo neste momento que ganha força a 

corrente defensora do ethos empresarial e a mercantilização do ensino superior) - a escolha do 

objeto de pesquisa possui considerável relação com o projeto político e societário do sujeito e 

sua forma de sentir, ver e perceber o mundo. Enquanto indivíduos sociais, a escolha do objeto 

de pesquisa tem muito a ver com a nossa própria história.    

 De minha parte, a escolha em pesquisar uma ação da Política Nacional de Juventude 

criada sob o Governo Lula, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação Básica, 

Qualificação profissional e Participação Cidadã - Projovem Urbano, justifica-se por algumas 

razões: primeiro, pela minha própria ação de militância política, desde jovem, dentro da 

escola pública, através do grêmio estudantil, e na comunidade onde morava, através da 

Associação de Moradores do Morro do Andaraí (AMAMA). Ações estas que mais tarde, aos 

18 anos de idade, me levariam à filiação no Partido dos Trabalhadores (PT), em 1987. 

Naquela época, para mim, o PT significava a possibilidade dos trabalhadores excluídos da 

participação política nos marcos institucionais ter vez e voz. Ou melhor, significava a 

esperança da mudança; da tão propalada transformação social, alimentada com a 

redemocratização ocorrida no país e a eleição de Lula, uma das maiores lideranças do 

movimento sindical para Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, em 1982. 

 Embalado pela esperança do “Lula lá”, minha militância durante a campanha eleitoral 

para presidente da república, em 1989, traduzia-se na participação de debates, na luta pelo 

convencimento do voto, na entrega de panfletos em diversas partes da cidade, assim como na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde eu cursava Licenciatura em História 

desde o ano anterior (1988), período este, em que não havia a política de cotas nas 

universidades públicas para estudantes oriundos de escolas públicas, bolsa-auxílio ao 

estudante de baixa renda a fim de assegurar sua permanência e tampouco a oferta de aulas no 

turno noturno para o curso de História
1
. Efetivamente a universidade pública não tinha sido 

estruturada para atender os filhos da classe que vive do seu próprio trabalho. 

                                                 
1
 O curso de História na UERJ voltou a ter aulas no horário noturno somente em 1990. Nos dois primeiros anos 
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 A segunda razão refere-se ao próprio Governo Lula. Afinal, este fora o objetivo maior 

de meus 13 anos de militância dentro do PT: contribuir para eleger Lula à presidência da 

República, ainda que fossem crescentes as minhas decepções com o diretório nacional, com a 

ala majoritária do diretório regional e com alguns vereadores e deputados eleitos pelo partido. 

Todavia, a percepção de que os princípios que sedimentaram a fundação do partido estavam 

se tornando secundários levou a me desligar do PT em 1999. A partir de então, minha 

militância política nos movimentos sociais intensificou, especialmente nos movimentos em 

defesa da escola pública e na garantia dos direitos da criança e do adolescente, por ser 

professor de história nas redes estadual e municipal de educação. Foi exatamente em função 

dessas ações que fui eleito conselheiro tutelar na primeira gestão dos Conselhos Tutelares na 

cidade do Rio de Janeiro para o mandato exercido entre 1996 e 1998. 

Portanto, optar por investigar o ProJovem Urbano, programa educacional que tem 

entre seus objetivos o fortalecimento da dimensão política e social de jovens de baixa renda, 

coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude durante o governo Lula, atrela-se a fortes 

elementos presentes na minha própria história: a militância em defesa da educação pública, 

universal e laica; da garantia dos direitos da criança e do adolescente; da participação política 

dos jovens, aliada a expectativa da chegada do PT e do Lula ao comando da república. 

Enquanto professor da rede pública de educação básica instigava-me a proposta apresentada 

pelo programa, de uma formação integral empreendida por meio de um currículo integrado 

que visa desenvolver, de forma interdisciplinar e interdimensional, a dimensão do trabalho 

(por meio da qualificação profissional), da ciência e cultura (através das disciplinas da 

educação básica) e da política (através da disciplina participação cidadã).  Com o Projovem 

Urbano se estaria retomando o sentido político da escola? 

A primeira experiência de buscar compreender o governo Lula para além da aparência 

do fenômeno ocorreu na pesquisa realizada durante os cursos de mestrado em educação, 

realizados na Universidade Estácio de Sá e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

cujas dissertações foram defendidas em 2007 e 2009, sob a orientação, respectivamente, de 

Neise Deluiz e Roberto Leher. Nestes, a temática da juventude e  relação trabalho e educação 

já eram centrais, quando investiguei o Consorcio Social da Juventude (CSJ), uma das ações 

do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE), criado no governo Lula. O 

foco da pesquisa centrou-se nas novas relações estabelecidas entre o Estado e a sociedade 

civil, por meio de parcerias público-privadas, principalmente com organizações não-

                                                                                                                                                         
tive de assistir aula nos turmas da manhã e tarde numa universidade pública vazia e elitizada. Filho de pais 

pobres, semi-analfabetos, minha maior dificuldade estava em me manter na universidade. 



14 

 

governamentais (ONGs), para a oferta de cursos de qualificação profissional aos jovens em 

condições de vulnerabilidade
2
 e com maiores dificuldades de inserção profissional.  

Além de constituir-se numa formação precarizada e aligeirada, que não garantia a 

inserção no mercado de trabalho a todos os jovens participantes, sobretudo, no mercado 

formal e com os direitos trabalhistas garantidos, cumpria a função de governabilidade. Seja ao 

conformar o parceiros da sociedade civil, neste caso as ONGs participantes do CSJ, através da 

transferência de vultuosos recursos públicos e do frouxo monitoramento em relação à 

efetividade das ações desenvolvidas e à prestação de contas. Seja ao conformar os jovens por 

sua condição de desemprego e pobreza, fazendo-os considerar esses fenômenos como produto 

da sua falta de qualificação, esforço e/ou de ordem comportamental. Os jovens participantes 

dessas formações, ao reproduzir o discurso da empregabilidade e do empreendedorismo e ao 

naturalizar o desemprego como um fenômeno de ordem individual demonstram o sucesso da 

ideologia capitalista de conformação e governabilidade e atuação das ONGs investigadas 

enquanto aparelho privado de hegemonia em prol dos interesses do capital. 

Assim, a fim de dar continuidade ao estudo iniciado durante o mestrado, a proposta 

inicial desta tese era perceber, por meio de outro programa (o ProJovem Urbano), de que 

modo o Estado (concebido como “Estado-educador”) exerce a função de direção intelectual e 

moral de educar os jovens de baixa renda e baixa escolaridade para o conformismo e para a 

nova sociabilidade capitalista. Considerando o caráter aproximativo e provisório de toda 

pesquisa, ao buscarmos compreender um dos mecanismos de hegemonia com os quais se 

opera a dominação; mecanismos estes, agora mais sutis e refinados como bem soubera utilizar 

o governo Lula, esperamos contribuir com as idéias que ponham em prática movimentos 

contra-hegemônicos, de resistência a opressão, a injustiça, ao preconceito, a miséria; enfim, 

ao vigente sistema capitalista que ceifa vidas, expropria e explora bilhões de trabalhadores em 

todas as partas do planeta.  

Vasta literatura tem evidenciado as consequências ocasionadas aos trabalhadores com 

a adesão do Brasil a agenda neoliberal ao longo da década de 1990, sobretudo no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). A contrarreforma do Estado (COUTINHO, 1989), 

a constituição do Estado mínimo para o social e máximo para o capital, a privatização das 

empresas estatais, a mercantilização da educação e a adoção de políticas sociais 

compensatórias e focalizadas em detrimento da universalização foram alvos de inúmeras 

críticas feitas por estudiosos de diversas áreas do conhecimento, como Oliveira (2001), 

                                                 
2
 Nos documentos oficiais do programa, são considerados jovens em estado de maior vulnerabilidade social as 

jovens mães, os jovens quilombolas, indígenas e egressos do cumprimento de medidas sócio-educativas. 
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Antunes (2002), Leher (1996), Fiori (1997), Oliveira e Duarte (2005) e Netto (1999).  

A eleição de Lula da Silva como presidente do Brasil, em 2002, e a afirmação do 

Partido dos Trabalhadores (PT) como a maior e mais representativa força política do país fez 

com que as expectativas de mudanças ressurgissem. Principalmente pelos compromissos 

expressos em seu programa político e pela simbologia da sua vitória, em um período marcado 

pelo refluxo mundial da esquerda, estar associada às causas dos trabalhadores e populares e 

aos movimentos sociais progressistas. Já nos primeiros anos do governo Lula as expectativas 

foram dando lugar às frustrações, pois o privilegiamento das alianças feitas com setores 

empresariais e políticos conservadores não possibilitou uma ação mais efetiva do Estado em 

prol dos interesses da classe trabalhadora. Haja vista a permanência de ataques contra os 

direitos trabalhistas, concebidos como obstáculos para a redução do “custo Brasil” conforme 

recomendação expressa no IIRSA (LEHER, 2007).  

Uma prática metodológica recorrente do pensamento crítico nas análises sobre o 

governo Lula tem sido a realização de comparações com o governo de Fernando Henrique 

Cardoso. Embora seja importante, esta prática deve vir acompanhada de certos cuidados 

metodológicos e teóricos para que a análise não perca o movimento da realidade histórica 

concreta. Neste sentido, não podemos analisar os dois mandatos do governo Lula em uma 

perspectiva homogênea. Tampouco promover reflexões dicotômicas (continuidades ou 

rupturas) sobre as políticas públicas, quando comparado com o governo anterior. Há muito de 

continuidade, mas também há a incorporação de novos elementos, o que faz da contradição 

uma característica marcante desse governo. Pois, ao mesmo tempo em que adotou política 

externa claramente inovadora, manteve as políticas econômica, financeira e agrícola 

tradicional, com pouco avanço na reforma agrária, devido ao apoio ao agronegócio. 

Em relação à área social, enquanto o governo FHC considerou o aumento da pobreza 

na virada do milênio um fenômeno circunstancial, o governo Lula fez do combate a pobreza o 

“carro chefe” de suas políticas sociais. Ampliou os programas de alívio à pobreza, como o 

programa Fome Zero e o Bolsa Família, e criou novos programas de distribuição de renda 

para os setores mais pobres, como o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego 

(PNPE) e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem). Trata-se de um eixo do seu 

projeto novo desenvolvimentista, como veremos adiante. 

Isso porque, na virada do novo milênio, o crescimento da pobreza e da desigualdade 

social tornaram-se uma grande ameaça à hegemonia neoliberal, a considerar pelos relatórios 

das principais agências multilaterais, pelo volume de pesquisas acadêmicas sob o tema e o 

número de programas e projetos sociais públicos ou privados justificados em seu nome. 
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Afinal, o crescimento da pobreza e das mazelas sociais dela decorrentes expõe a olhos nus o 

caráter expropriador e explorador do capital sobre o trabalho e exige, por parte do capital, a 

necessidade de ajustes e reformas com vistas à garantia da governabilidade e à continuidade 

do sistema capitalista neoliberal. Entre esses ajustes está o novo papel atribuído a educação: 

além de produzir capital humano, produzir também capital social, diante do contexto da não 

garantia do pleno emprego (MOTTA, 2007).  

Embora nos círculos acadêmicos o uso do termo “capital social” ocorra desde 1916, 

foi no começo dos anos 1990, a partir das obras de Coleman (1988) e Putnam (1993) que o 

capital social foi considerado uma ferramenta fundamental para promover o crescimento 

econômico e pensar a diminuição da vulnerabilidade social dos pobres. Para Coleman (1988), 

trata-se da capacidade das pessoas trabalharem juntas visando a objetivos comuns em grupos 

e organizações. Na obra de Putnam (2002), por sua vez, não há uma definição clara do termo 

“capital social”, mas sim um conjunto de variáveis “estruturais” e “atitudinais” que levam à 

formação de redes de cooperação visando à produção de bens coletivos e à capacidade de 

estabelecer laços de confiança interpessoal. 

O capital social é recomendado pelos intelectuais orgânicos do capital, a exemplo de 

Giddens (2005), Fukuyama (2005) e Kliksberg (1998, 2003), como uma das estratégias para 

“combater” a pobreza e a desigualdade social que se intensificaram na virada do milênio. 

Através do resgate da cultura cívica, de valores de cooperação e solidariedade defendem que 

as questões sociais podem ser resolvidas caso os indivíduos aprendam trabalhar juntos em 

benefício de interesses coletivos. A participação do indivíduo, de um novo individualismo 

(indivíduos coletivos), constitui uma poderosa estratégia para a resolução dos problemas 

locais.  

Tais “orientações” encontram-se presentes no Projeto da “Terceira Via” formulado por 

Giddens (2005) e nas ideias defendidas por Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de 

economia, em 1998, por introduzir na ciência econômica uma "dimensão ética" e uma 

"preocupação com os pobres". Na América Latina, Bernardo Kliksberg e a CEPAL foram um 

dos principais divulgadores do capital social, da necessidade de os países conjugar 

desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Essas recomendações também 

encontram-se presentes nos relatórios do final do século XX e das primeiras décadas do 

século XXI das agências multilaterais (Banco Mundial, Bid, ONU e suas unidades Unesco e 

Cepal) e  consolidadas nas "Políticas de Desenvolvimento do Milênio", elaboradas durante o 

encontro da "Cúpula do Milênio da Organização das Nações Unidas", realizado em Nova 
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York no ano 2000, e que contou com a participação de chefes de Estado e de governo de 191 

países, inclusive o Brasil.  

A idéia expressa nas "Políticas de Desenvolvimento do Milênio" é de que produzir 

capital social é fundamental para “combater” a pobreza. De acordo com a definição dos 

"Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
3
", cabem as organizações da sociedade civil a 

função de formar redes solidárias para atenuar os efeitos das políticas econômicas neoliberais 

e a ineficiência gestora do Estado, o que requer a construção de uma sociedade harmônica e 

coesa para a qual se faz necessária um determinado tipo de educação que contribua com a 

internalização de valores de solidariedade, cooperatividade e civismo (MOTTA, 2008). Para 

isso, para que esses valores sociais sejam desenvolvidos nos membros de uma comunidade 

recomenda-se que o Estado os fomente através de programas educacionais e sociais. Este é o 

objetivo da “educação para o desenvolvimento sustentável”
4
 

Este é o contexto no qual é decretada no Brasil, em 2004, a Política Nacional de 

Juventude, tendo como “carro-chefe” o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação 

Básica, Qualificação Profissional e Ação Comunitária – ProJovem, ambos criados no 

Governo Lula. Por meio do recurso discursivo do protagonismo juvenil, a participação passa a 

ser o “novo” paradigma dessas ações, haja vista o fato de parte da carga horária ser reservada 

para ações de “Serviço Social Voluntário” nas formações realizadas no Projovem 

Trabalhador, ou para ações comunitárias, como acontece no Projovem Urbano. 

O recorte da presente tese justifica-se pelo agravamento das condições de existência da 

juventude em várias partes do mundo ao longo das últimas décadas, em decorrência das 

políticas macroeconômicas e dos efeitos da globalização. Segundo dados da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), na Grécia, em fevereiro de 2012, o desemprego juvenil 

alcançou o índice de 64,2% da população com menos de 25 anos de idade. Na América Latina 

e Caribe, em 2011, cerca de 20 milhões de jovens entre 15 e 24 anos de idade encontravam-se 

                                                 
3
 Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) surgem da Declaração do Milênio das Nações Unidas, 

adotada no dia 08 de setembro de 2000 pelos 191 países participantes do encontro da “Cúpula do Milênio”, 

organizada pela ONU. A Declaração do Milênio reúne compromissos assumidos em diferentes conferências 

internacionais durante a década de 1990 sobre assuntos específicos e estabelece um compromisso compartilhado 

entre as Nações com o desenvolvimento humano sustentável; o compromisso de atingir até 2015 os seguintes 

objetivos: 1. Erradicar a extrema pobreza e a fome; 2. Atingir o ensino básico universal; 3. Promover a igualdade 

de gênero e a autonomia das mulheres; 4. reduzir a mortalidade infantil; 5. Melhorar a saúde materna; 6. 

Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças; 7. Garantir a sustentabilidade ambiental; 8. Estabelecer uma 

parceria mundial para o desenvolvimento. 
4 
 Como veremos no capítulo 2, a educação para o desenvolvimento sustentável não deve ser equiparada à 

educação ambiental.  Segundo a Unesco (2006), a educação ambiental é uma disciplina que enfatiza a relação 

dos homens com o ambiente natural, as formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos 

adequadamente.  
Desenvolvimento sustentável, por sua vez, engloba educação ambiental, colocando-a no contexto mais amplo 

dos fatores socioculturais e questões sociopolíticas de igualdade, pobreza, democracia e qualidade de vida. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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nessas mesmas condições, o que representava 14,4% da população
5
. No Brasil, em 2009, 

entre os 8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados, 3,7 milhões (46,3%) eram 

jovens entre 15 e 24 anos. Tal contexto abre possibilidades para a contestação dos jovens, 

tanto no Brasil, quanto os ocorridos na Espanha, Grécia, Portugal e demais países europeus e 

latino-americanos em 2012 e 2013.  

Pode-se dizer que a contestação é uma característica típica da juventude. Como 

afirmara Che Guevara, “ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética”. Na 

avaliação dos defensores da ordem, tal característica contestatória aliada ao agravamento das 

condições de existência pode tornar-se uma ameaça a manutenção da ordem econômica, 

política e social. Os jovens, por terem o futuro interditado, serem as maiores vítimas dos 

efeitos ocasionados pelas políticas neoliberais adotadas no país desde os anos 1990, passam a 

ser um problema de governança neste novo milênio.  

Talvez seja esta a razão para o aumento de projetos sociais destinados aos jovens 

através de financiamento público e/ou privado. Se durante algum tempo a criança foi o foco 

de projetos sociais implementados ou financiados pelas empresas privadas, a partir de 2008 

houve uma mudança em relação ao público-alvo dessas ações. Segundo a Pesquisa Nacional 

sobre Responsabilidade Social nas Empresas, realizada pelo Instituto de Responsabilidade 

Socioambiental (IRES) da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil 

(ADVB), os projetos destinados aos jovens e as comunidades, sobretudo nas áreas culturais, 

esportivas e educacionais, foram os que mais receberam recursos das 3.243 empresas de 

pequeno, médio e grande porte, distribuídas por todas as regiões do país. Juntas, destinaram 

cerca de R$ 304,5 milhões para projetos sociais externos – valor correspondente a um quarto 

do orçamento mensal (1,2 bilhão) do programa Bolsa Família do governo federal
6
. 

Como consta nas orientações feitas pelos intelectuais orgânicos do capital e 

consolidadas nas Políticas de Desenvolvimento do Milênio, é preciso a colaboração de todos - 

Estado e sociedade civil - para o “combate” das mazelas sociais, intensificadas nos últimos 

anos em decorrência da política macroeconômica neoliberal. Investir no social é a 

possibilidade de garantir a administração da pobreza em níveis sustentáveis, a um patamar 

que não proporcione convulsões sociais e atrapalhe o processo de acumulação do capital.   

Veremos no corpo desta tese que o “novo-desenvolvimentismo” implementado no 

governo Lula não significou uma antítese ao modelo neoliberal, embora o social tenha sido 

                                                 
5
 Informação obtida em 03/06/2103 na Revista Exame, através do seguinte endereço eletrônico: 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/oit-e-oea-alertam-para-indice-de-desemprego-juvenil-na-america-

latina. 
6
 Dados extraídos do Jornal O Globo, de 09/09/2010, p. 10. 

http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/oit-e-oea-alertam-para-indice-de-desemprego-juvenil-na-america-latina
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/oit-e-oea-alertam-para-indice-de-desemprego-juvenil-na-america-latina
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um dos seus eixos constituintes. A hegemonia do capital financeiro iniciada no governo de 

Fernando Henrique Cardoso permaneceu durante o governo Lula e contou com o reforço de 

grandes grupos econômicos nacionais, apesar da redução das taxas de desemprego no Brasil e 

de uma pequena melhora do salário médio real e do salário mínimo. As posições conquistadas 

pelos setores da indústria, do agronegócio e de commodities no bloco histórico de sustentação 

do novo governo não foram suficientes para ameaçar a hegemonia do setor financeiro.   

Neste sentido, face ao “novo desenvolvimentismo”, ao aumento da pobreza, da 

precarização das condições de vida de grande parte da população e à impossibilidade da total 

garantia da teoria do capital humano na vigência da sociedade do não emprego, a ideologia do 

capital social reaparece como ideologia complementar a teoria do capital humano, com a 

finalidade de reduzir as tensões, garantir a governabilidade e promover o desenvolvimento 

sustentável. Os intelectuais orgânicos do capital (e aí incluem as agências multilaterais) 

deslocam o eixo da sua argumentação - do individualismo para o coletivo (de indivíduos) - 

chamando vários setores da sociedade civil à “participação” e à “responsabilidade social” e 

reafirmando a parceria público-privada.  

A educação tem um papel importante neste processo, logo, o que se verifica é uma 

crescente articulação entre as políticas sociais e educacionais. Interessa-nos perceber como 

estes investimentos feitos na área social, especialmente na educação de jovens trabalhadores 

com baixa escolaridade e renda, têm se efetivado na realidade concreta: suas orientações, 

finalidades, contradições e potencial contra-hegemônico, isto é, as mediações que limitam ou 

possibilitam tal potencial.  

 

 

Delimitação do objeto 

  

 

 Dentre os programas educacionais circunscritos às políticas de juventudes 

privilegiamos como objeto de estudo o ProJovem Urbano (PJU), originário do ProJovem, 

programa do governo federal criado em 2005 destinado ao aumento da escolaridade, 

qualificação profissional inicial e o fomento a participação cidadã de jovens de 18 a 24 anos, 

prioritariamente os que se encontram em maior estado de vulnerabilidade social
7
. 

                                                 
7
 Resolvemos manter o termo adotado nos documentos oficiais, embora concordemos que trata-se de um termo 

bastante problemático por basear-se no pensamento de que os fatores que ocasionam a denominada 

vulnerabilidade são de ordem conjunturais e não estrutural e, sendo assim, podem ser resolvidos por meio de 
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 Em 2008, após ser executado em mais de 200 municípios brasileiros e com base nos 

relatórios do Sistema de Monitoramento e Avaliação, coordenado pela Universidade Federal 

de Juiz de Fora (CAED/UFJF), o ProJovem sofreu algumas modificações, entre elas: 

aumentou a faixa etária do público alvo (de 18 à 24 anos para 18 a 29 anos); aumentou a carga 

horária e a duração do curso (de 12 para 18 meses), criou a obrigatoriedade de acontecer 

exclusivamente dentro de escolas (denominadas núcleos), a disciplina “Ação Comunitária” 

passou a se denominar “Participação Cidadã” e a ser ministrada, prioritariamente, por um 

profissional graduado em Serviço Social. 

 Em 2011, o novo governo federal tomou a decisão de transferir a coordenação do 

ProJovem Urbano da Secretaria Nacional de Juventude para a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (Secadi/MEC). 

Além de manter o projeto pedagógico integrado e demais aspectos considerados conquistas e 

avanços, outras ações inovadoras e fundamentais para o programa foram ampliadas, como o 

acolhimento de crianças de 0 a 8 anos de idade para os jovens mães e pais do programa, 

contratação de interprete de libras para pessoas com deficiência e possibilidade de adesão 

direta ao programa para municípios com mais de 100 mil habitantes. No entanto, o novo 

desenho do programa instituído no governo Dilma Rousseff não constitui objeto de análise 

desta tese. 

Desde sua criação o ProJovem constitui objeto de pesquisa nos Programas de Pós-

Graduação de diversas áreas do conhecimento, seja das Ciências Sociais
8
, Linguística

9
, 

Geografia
10

, Serviço Social
11

 e, principalmente, da Educação. No campo da Educação 

verifica-se nos últimos cinco anos um crescente interesse por parte de pesquisadores 

pertencentes as mais variadas linhas de pesquisa, entre elas, as áreas de políticas públicas
12

, 

                                                                                                                                                         
políticas focalizadas, que agem no efeito e não nas causas. 
8
 Villas-Bôas (2008) analisou os pressupostos que alicerçam a concepção de cidadania e participação de uma das 

dimensões do currículo integrado do ProJovem: a “Ação Comunitária”. 
99

 Vide a tese de doutorado defendida por Peixoto (2010), na Universidade Federal do Ceará, em que analisou as 

repercussões da formação continuada do ProJovem no agir docente e a dissertação de Morais (2010). 
10

 Moreira (2009) analisou a implementação do ProJovem em dez municípios da região metropolitana da capital 

paulista.. 
11

 Pereira (2007) procurou compreender os sentidos atribuídos pelos alunos do ProJovem sobre sua participação 

nas estações de juventude na cidade do Rio de Janeiro. Melo (2010) analisou a implementação do ProJovem no 

município de Iranduba, no Amazonas. Barros (2011) analisou o sentido da qualificação na trajetória de vida de 

jovens participantes do programa, entre os anos 2005 e 2010, na cidade do Rio de Janeiro. Suas conclusões são 

de que os cursos de qualificação do ProJovem tiveram baixo impacto na vida dos estudantes, em virtude, 

principalmente, de problemas que “precarizam” a qualificação. Assunção (2010) buscou analisar o ProJovem 

Urbano em João Pessoa a partir da avaliação dos próprios usuários. 
12

 Friedrich (2009) buscou analisar o ProJovem entre o que foi proposto (enquanto política pública) e o que foi 

vivido, na cidade de Goiânia, no período de 2006-2007.  Bertholini (2011), por sua vez, faz uma avaliação da 

política (ProJovem) por meio do Sistema de Avaliação e Monitoramento (SMA). Silva (2009) pesquisou a 

política de inclusão digital do programa. Araujo (2011), através de sua tese de doutorado, buscou analisar a 
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avaliação, educação de jovens e adultos, formação docente
13

, currículo
14

, representações 

sociais
15

, prática pedagógica
16

, financiamento
17

; trabalho e educação; educação e cidadania
18

. 

Por meio de distintos aportes teóricos e metodológicos alguns estudiosos têm buscado 

compreender os limites e as potencialidades desta política educacional de inclusão, 

apresentada a sociedade como um programa de caráter emergencial e experimental. 

Emergencial, face à baixa escolaridade e à precarização das condições de existência dos 

jovens de 18 a 24 anos de idade (público alvo a quem o ProJovem inicialmente se destinou). 

Experimental, devido à proposta político-pedagógica de formação integral dos jovens, o que 

deve ocorrer por meio da integração da educação básica, qualificação profissional e ação 

comunitária.   

 Ainda sobre as pesquisas realizadas tendo o ProJovem (Urbano) como objeto de 

investigação no campo da Educação, constata-se uma grande produção sobre a relação 

trabalho e educação. De modo geral, as pesquisas buscam investigar questões relativas à 

profissionalização no ProJovem, como foram os casos de Silva (2011) e Vasconcelos (2008). 

Este último analisou os limites e possibilidades do ProJovem enquanto curso de qualificação 

profissional na cidade de Curitiba, no Paraná.  Caú (2009) buscou analisar os impactos da 

qualificação profissional do arco de Esporte e Lazer na inclusão dos jovens no mercado de 

trabalho em Recife, ao passo que a dissertação de mestrado apresentada por Maciel (2010) 

teve a finalidade de refletir sobre o conceito de trabalho e os sentidos atribuídos pelos jovens 

egressos do programa na cidade do Rio de Janeiro. Esta foi também a temática da dissertação 

desenvolvida por Roberti (2010), porém circunscrita a cidade de Belo Horizonte. Oliveira 

(2009) analisou a proposta metodológica entre a formação geral e a formação profissional; 

                                                                                                                                                         
implementação do programa na sua fase inicial na cidade de Recife. O mesmo fez Pires (2010) em relação à 

cidade de Porto Alegre. 
13

  A dissertação de Oliveira (2010) identificou mudanças nas trajetórias dos docentes que trabalharam no 

Projovem em São Luis, a partir de suas experiências com a formação continuada. 
14

 Santos (2008) realizou estudo comparativo da geografia nos livros didáticos da EJA e do ProJovem;  

Catanhede (2011) buscou identificar as percepções dos educadores sobre a proposta de currículo integrado do 

programa; as dissertações de Peixoto (2007) e Azevedo (2010) investigaram o material didático do Projovem, 

com ênfase na dimensão da leitura. 
15

 Veríssimo (2009) e Lopes (2009) buscaram perceber a representação social dos docentes sobre o programa em 

João Pessoa (Paraíba) e em Contagem (Minas Gerais); enquanto Silva (2011) analisou a representação social dos 

estudantes sobre o programa em João Pessoa (Paraíba).    
16

 Araujo (2008) analisou a relação dos jovens com os saberes desenvolvidos ao longo do programa na cidade do 

Recife; ao passo que Teixeira (2011) estudou as práticas pedagógicas desenvolvida no programa. 
17

 Grabowski (2011), em sua tese de doutorado, utiliza o Projovem Urbano realizado em Novo Hamburgo (RGS) 

como um dos estudos de caso para analisar o modo como se opera a política de financiamento da educação no 

país. 
18

 Vide as dissertações de Machado (2009), Soeiro (2011) e Monteiro (2011) que analisaram a efetividade da 

dimensão da cidadania presente no projeto político-pedagógico integrado do Projovem/Projovem Urbano, 

através da análise da “Ação Comunitária” e “Participação Cidadã”, respectivamente. 

. 
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enquanto Pires (2007) centrou sua análise no modelo de escolarização e qualificação 

profissional destinado aos jovens do ProJovem em Fortaleza. 

 O ProJovem Urbano tem se constituído objeto de discussão de alguns grupos de 

Trabalho (GT) nas reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED). Navarro e Soares (2007), no GT-05 (Estado e Política Educacional) da 

30ª reunião, questionaram até que ponto o programa representa uma política pública com 

potencialidades emancipadoras. Andrade (2010), no GT-09 (Trabalho e Educação) da 33ª 

reunião, propôs discutir o conteúdo e os condicionantes ideológicos da qualificação que o 

programa se propõe realizar, na medida em que a qualificação aparece enquanto uma 

estratégia de formação de um “cidadão-trabalhador” virtuoso e protagonista.   

 Em decorrência das pesquisas, alguns artigos também têm sido publicados sobre o 

programa. Muitos deles sublinham a formação precarizada dos participantes do ProJovem 

Urbano, especialmente quanto à qualificação profissional. Ribeiro (2011), ao investigar a 

experiência do programa em Nova Iguaçu, município da região metropolitana da cidade do 

Rio de Janeiro, considera que o ProJovem Urbano ao mesmo tempo em que abre oportunidade 

de escolarização para excluídos do sistema escolar, também conforma ética e politicamente 

amplo contingente de jovens à dinâmica da sociabilidade burguesa, cumprindo muito mais a 

função político pedagógica de mediação do conflito de classe através da propagação da idéia 

de protagonismo social combinada com a de empreendedorismo, do que a garantia exitosa dos 

objetivos expressos do projeto político pedagógico.  

 Para Souza (2011), a leitura da proposta de educação profissional integrada a 

estratégias de elevação de escolaridade contida nos documentos oficiais dá a impressão de ter 

sido inspirada na “escola unitária” de Gramsci, mas, na realidade, funciona como uma espécie 

de pedagogia da política necessária à manutenção da hegemonia burguesa, uma vez que educa 

os jovens para convivência e aceitação da realidade atual do mercado de trabalho marcado 

pelo desemprego e a precariedade. Rummert e Alves (2010) também fazem duras críticas ao 

programa. Para as autoras o ProJovem Urbano atua como via de escape aos jovens 

trabalhadores que não serão efetivamente incorporados no núcleo orgânico do processo 

produtivo, mas que precisam ser mantidos sob controle e conformados, de modo que não 

venham a se tornar geradores de instabilidade social. Neste sentido, para as autoras, mais do 

que se constituir numa efetiva democratização de acesso às bases do conhecimento científico 

e tecnológico, o ProJovem Urbano e outros programas similares, no mais das vezes, 

transformam-se em processos de “certificação vazia”, cumprindo a finalidade de educar para a 

empregabilidade, produtividade, competitividade e coesão social. 
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 Decerto, o que as pesquisas demonstram é que o ProJovem Urbano possui 

especificidades, adquire formatos, dinâmicas e fluxos próprios não previstos no seu projeto 

político-pedagógico integrado, a depender de como é apropriado pelos diferentes sujeitos 

locais (gestores, coordenadores, educadores e alunos) e do grau de institucionalidade 

adquirida na política municipal. Sendo um programa de envergadura nacional, não há 

homogeneidade na sua execução, apesar das orientações contidas no Manual de Orientações 

Gerais dos Educadores e nos demais documentos oficiais; das informações transmitidas 

durante as formações continuadas e das eventuais reuniões com a coordenação nacional. Há 

uma longa distância entre o proposto e o executado por ser o programa alvo de disputa, como 

ocorre com toda política pública.  

 Sendo o objeto desta tese a Participação Cidadã, uma das dimensões do ProJovem 

Urbano, buscamos identificar as produções e pesquisas existentes sobre esta dimensão 

curricular. Machado (2009), na sua dissertação de mestrado buscou analisar se a Ação 

Comunitária constituía em um instrumento para promover a participação do jovem na cidade 

de Salvador. Privilegiando os egressos como sujeitos da pesquisa, os resultados mostraram 

que o programa provoca uma mudança na forma de agir e pensar dos participantes. Apesar 

das limitações do programa e descontinuidade na realização de ação comunitária, os jovens 

passaram a ter maior envolvimento em ações voluntárias, o que na opinião da autora traz 

contribuições importantes para o processo formativo dos jovens, mas que não lhes promove a 

“participação crítica” vislumbrada no Projeto Política Integrado do programa. Soeiro (2011), 

por seu turno, investigou as repercussões da ação comunitária na vida dos jovens participantes 

do ProJovem em São Luis do Maranhão. Também centrando sua pesquisa nos egressos, 

concluiu que apesar dos entraves que impediram um melhor desenvolvimento da ação, o 

programa proporcionou uma mudança na percepção do que se refere à mobilização e ações 

reivindicatórias.  

 Na concepção de Andrade (2011), a dimensão participação cidadã configura-se como 

um processo formativo voltado para a produção de um indivíduo capaz de assumir-se como 

promotor de mudanças positivas na sua própria vida e na da sociedade brasileira como um 

todo, a começar pela melhoria na “qualidade de vida” da comunidade onde está domiciliado. 

Entretanto, trata-se de uma participação que assume inequivocamente um sentido de 

realização mais pessoal que coletiva, de um esforço de intervenção na realidade social que se 

constrói primeiramente como atividade individual exemplar e que vai se tornar coletiva na 

medida em que outros passem igualmente a incorporar tal atitude. Ressalta ainda o autor, que 

apesar dos jovens aprenderem que deve-se cobrar do poder público a sua efetiva atuação em 
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um dado espaço social, são estimulados a entender que na eventual impossibilidade ou 

demora desta atuação é a própria comunidade, mobilizada pelo(s) protagonista(s), que precisa 

assumir a sua parte (já que não se pode esperar “que o Estado faça tudo por nós”). Para o 

autor, cabe a transformação desta mobilização “solidária” em uma suposta alternativa à ação 

do poder público. 

 Afora as razões descritas na apresentação desta tese, sem dúvida, a dissertação de 

mestrado de Villas-Bôas (2008) foi estimuladora para o trabalho que ora apresentamos. Por 

ter participado da construção do desenho metodológico do programa na condição de 

consultora, especialmente na formulação de proposta de desenvolvimento pelos jovens de 

uma “ação comunitária” e ser a autora do material didático da Ação Comunitária (ProJovem) 

e da Participação Cidadã (ProJovem Urbano), Villas-Bôas analisou os pressupostos que 

alicerçam a concepção de cidadania e participação que sustenta a proposta apresentada no 

projeto político-pedagógico integrado do ProJovem. Mediante à sua experiência na 

implementação de programas sociais dirigidos para o segmento juvenil, coordenados por 

organizações governamentais e não governamentais, com propósitos de formar jovens para o 

exercício da cidadania e a participação na via pública, indica que no ProJovem   

a aposta foi de que a conjugação de informações sobre direito, conhecimentos sobre 

a realidade social e política local, a promoção de vivências coletivas, diálogos e 

interações com o contexto social de pertencimento dos jovens, por meio de uma 

metodologia mais participativa, pudessem contribuir para sua formação como 

sujeitos de direitos e cidadãos proativos (VILLAS-BÔAS, 2008, p. 11) 

 

Pelos resultados aqui expostos das pesquisas dedicadas a Ação Comunitária (Projovem 

original) ou a Participação Cidadã (ProJovem Urbano) percebe-se que os pesquisadores 

também arvoraram-se nessa aposta, ao menos inicialmente. De tal modo, que para Navarro e 

Soares (2007) o potencial emancipador do programa reside muito nessas ações comunitárias. 

De certo modo, nós também nos arvoramos na aposta de que “um contexto de participação 

favorece tanto o aprendizado de conteúdos da educação para a cidadania quanto modifica 

mentalidades”. “Constrói e insere os jovens no espaço público”, como expressa um dos 

documentos geradores do ProJovem
19

. 

 A escola tem papel fundamental na formação de cidadãos, embora não seja a única 

instância formadora para este fim. O aprendizado para democracia, o letramento político, deve 

ser feito desde a tenra idade, tendo em vista que a sustentação do regime democrático ocorre 

pelo conhecimento que as pessoas têm sobre o que é a democracia, como ela funciona. A 

educação escolar é a base constitutiva na formação do ser humano, fator importante na defesa 

                                                 
19

 Refiro-me ao documento extraído do relatório final do “Projeto Juventude” realizado pelo Instituto Cidadania 

e entregue ao presidente Lula  em junho de 2004 (INSTITUTO CIDADANIA, 2004, p. 28), 
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e promoção dos direitos econômicos, políticos, civis e sociais. Neste sentido, resgatar a 

compreensão de uma cidadania ativa
20

 e formar sujeitos históricos ativos, conscientes de seu 

papel político e social, capazes de julgar e escolher são tarefas também da escola, nas 

diferentes modalidades de ensino. Mas para isso, como salienta Benevides (1996), é 

necessário que a educação do cidadão deixe de ser na escola um mero ornamento retórico, ou 

deixe de ser confundida com um vago civismo ou “patriotismo”. 

Entendemos ser fundamental retomar o debate teórico sobre cidadania e participação, 

no atual momento de refluxo dos movimentos sociais e do esvaziamento da política. Talvez 

seja esta a razão do programa despertar o interesse de pesquisadores que atuam na 

investigação sociológica sobre juventude, educação e cidadania. Especialmente por objetivar, 

segundo os documentos legais, uma formação integral que, para além da integração entre a 

educação profissional e a educação básica, pretende estimular a dimensão política dos 

sujeitos.  

 Todavia, ao realizarmos o levantamento da produção científica existente sobre o 

programa percebemos que os estudos existentes sobre a dimensão curricular “Participação 

Cidadã” no ProJovem Urbano, de modo geral, utilizam como metodologia a pesquisa 

empírica e limitam-se a analisar a efetividade do programa em promover a participação dos 

jovens nos espaços sociais; em construir atitudes mais propositivas em relação à sua 

comunidade, identificar as repercussões da ação comunitária na vida dos jovens, ou então 

identificar os pressupostos que alicerçam a concepção de cidadania e de participação que 

sustentam a proposta do programa.  

A presente tese instala-se nas lacunas deixadas por esses estudos. Ao analisar o 

programa no âmbito da Política Nacional de Juventude percebemos que a literatura produzida 

sobre o ProJovem Urbano, até o momento, contextualiza-o de forma pouco aprofundada 

(quando o fazem!) às políticas econômicas, sociais e educacionais implementadas no governo 

Lula. Secundarizam o fato de o ProJovem ter sido concebido no bojo e em articulação com 

outros programas, tais como o ProUni , o Escola de Fábrica e o Primeiro Emprego - daí contar 

com R$ 300 milhões para o seu primeiro ano de existência, garantidos no Orçamento da 

União em 2005, aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2004. 

Essas pesquisas também deixam de analisar os nexos existentes entre o ProJovem 

Urbano e os acordos firmados internacionalmente pelo Brasil e entre as “recomendações” dos 

                                                 
20

 Com base em Chauí (1984), entendemos por cidadania ativa aquela que institui o cidadão como portador de 

direitos e deveres, atribuindo-lhe o papel criador de novos direitos. A conquista social e política dos cidadãos por 

meio da participação na vida pública. 
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organismos internacionais. Tampouco é analisado contextualizado com os objetivos do 

projeto “novo desenvolvimentista” do governo Lula e enquanto ação da política social de 

combate a pobreza; recomendada pelos organismos internacionais ligados organicamente aos 

interesses do capital. 

Como ressaltou Oliva (2010)
21

, o ProJovem se insere no rol dos novos programas 

sociais orientados para o “combate” a pobreza, assim como o Programa Bolsa Família e o 

Programa Territórios da Cidadania. E é assim que buscamos entender o ProJovem Urbano, 

como um integrante dessa política maior - de “combate” a pobreza - junto com programas de 

distribuição de renda e de ampliação da oferta de oportunidades àqueles que até então 

estiveram fora do alcance do raio de ação das políticas públicas. Tendo em vista a necessidade 

imediata da camada popular e dos milhões de miseráveis, esses programas são publicizados 

na mídia de tal forma que levam a construção do consenso de agora haver maior justiça social 

e maior “oportunidades para todos”. Constituem, assim, em ótimas estratégias de 

governabilidade, tais como recomendadas nos relatórios das agências internacionais. Tratam-

se de políticas focadas e compensatórias num contexto de inflexão dos direitos sociais. 

O ProJovem Urbano, portanto, não está fora desse processo e dos acordos firmados 

internacionalmente, como os que foram estabelecidos nas Políticas de Desenvolvimento do 

Milênio. Os objetivos, metas e estratégias estabelecidas nessas políticas de desenvolvimento 

para o novo milênio apresentam a necessidade dos governantes de dar maior atenção aos 

pobres. Não só no que se refere aos processos de escolarização e qualificação profissional no 

intuito de aproveitar a “vocação produtiva” das comunidades e evitar o desperdício dos 

recursos humanos potencialmente produtivos, como defende o Banco Mundial (2004), mas 

também em formar os indivíduos requeridos pela nova sociabilidade capitalista, ou melhor, 

um novo individualismo como propões Giddens (2005). Trata-se agora de uma educação que 

“dê voz aos pobres”, que fomente a sua participação na resolução dos problemas sociais 

locais, que os levem a se reconhecer detentores de direitos, mas não para ocupar os espaços 

decisivos e decisórios de elaboração de políticas públicas, mas sim como um recurso para o 

aprimoramento das instituições (torná-las mais eficientes) e aperfeiçoar a democracia. Há, 

portanto, dois movimentos: o de controle social e de evitar desperdício de recursos produtivos 

e consumidores. 

Ao afirmarmos os nexos existentes entre as recomendações dos organismos 

internacionais e as políticas econômicas, sociais e educacionais implementadas no governo 
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 Trata-se de Aloizio Mercadante Oliva, senador da República pelo PT durante o governo Lula e atual Ministro 

da Educação, no governo Dilma Rousseff. 
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Lula não significam ingenuidade de análise. Não se trata em acreditar na subserviência 

imposta pelos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, como o Brasil, mas por 

entender que a fonte de estabilidade econômica e política do país reside na convergência entre 

os interesses internos e externos, condição do nosso capitalismo dependente (FERNANDES, 

1975). Convergência esta, que impede que haja rupturas definitivas com o passado, o que 

ocasionou um projeto de desenvolvimento “desigual e combinado”. O “novo 

desenvolvimentismo” do governo Lula não rompe com esse modelo e condições, haja vista a 

permanência da hegemonia do capital financeiro internacional no “bloco histórico” de 

sustentação do governo. Apesar da chegada do PT e de Lula ao governo, as burguesias 

nacionais continuaram se empenhando em “garantir as condições desejadas pelos parceiros 

externos, pois vêem em seus fins um meio para garantir seus próprios fins” (FERNANDES, 

1979, p.54).  

Para isso, a educação dos setores mais empobrecidos da população, das classes 

trabalhadoras, tem papel importante a cumprir. Segundo a Unesco, frente à permanência de 

antigos desafios no novo milênio - pobreza, consumo desordenado, degradação ambiental, 

decadência urbana, conflitos e violação de direitos humanos - a educação “tem a função de 

prover os valores, atitudes, capacidades e comportamentos essenciais para confrontar esses 

desafios” (UNESCO, 2005, p.10). Este é o objetivo da educação para o desenvolvimento 

sustentável no novo milênio, o que requer uma nova orientação para as abordagens 

educacionais, isto é, mudança no currículo, na pedagogia e na avaliação, entre outras 

mudanças.  Isto porque, com a ampliação do conceito de desenvolvimento sustentável - que 

passou abranger a justiça social e a luta contra a pobreza como princípios primordiais para o 

alcance de tal desenvolvimento, definido desde a Conferência de Joanesburgo, em 2002 - 

solidariedade, igualdade, parceria e cooperação passaram a ser considerados valores e 

recursos fundamentais para se alcançar tal desenvolvimento – sustentável – desejado. Pois 

como previra Hobsbawm (1992), os problemas de um mundo dividido em uma vasta maioria 

de povos famintos e Estados extraordinariamente ricos, mais cedo ou mais tarde exigiriam um 

tipo diferente de sociedade. Lamentavelmente, não ser uma sociedade onde as pessoas possam 

viver vidas dignas de seres humanos. 

Os objetivos desta tese centram-se na área do conhecimento denominada “Participação 

Cidadã”, que compreende dois conjuntos de atividades: 1) reflexões sobre conceitos básicos 

para a participação cidadã e 2) planejamento, elaboração, sistematização, execução e 

avaliação do Plano de Ação Comunitária (PLA) - uma ação social realizada pelos alunos, 

fundamentada no conhecimento de sua realidade social (BRASIL, 2008). A proposta é levar 
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os jovens a fazer um levantamento dos desafios (problemas) de sua comunidade e planejarem 

ações coletivas que venham solucionar tais desafios. 

Ao analisar a proposta curricular do ProJovem Urbano sustentamos que ela atende ao 

novo papel atribuído à educação para o desenvolvimento sustentável: produzir capital humano 

e capital social. Enquanto as dimensões da educação fundamental e da qualificação 

profissional do programa atendem aos propósitos da produção de capital humano, a dimensão 

da Participação Cidadã, por sua vez, atende aos propósitos da produção de capital social, quer 

dizer, a produção de valores e atitudes fundamentais para a luta contra a pobreza à população 

de baixa renda. Afinal, “os pobres são os principais agentes de luta contra a pobreza” (BIRD, 

2002, p. 12). 

Contudo, o propósito do presente estudo não se limita a constatação do alinhamento do 

ProJovem Urbano ao novo papel atribuído a educação para o cumprimento dos Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio. Visa identificar as contradições que as ações comunitárias 

podem suscitar. Se as experiências do PLA, realizado coletivamente entre sujeitos portadores 

de diferentes projetos políticos e societários, podem constituir no início de um processo que 

conduza os jovens ao que Gramsci denomina como “catarse”, isto é, a mudança no modo de 

sentir, ver e perceber a realidade. Possibilitam os jovens a se perceberem como agentes 

políticos, agentes de mudança, no sentido oposto ao associativismo colaboracionista aos 

interesses do capital. Se contribuem para a formação de novas consciências (de classe) e 

novas ações que conduzam ao fortalecimento dos movimentos coletivos e organizados. 

 

 

Metodologia da pesquisa 

   

 

 Como afirmamos anteriormente, a hipótese inicial deste estudo é de que há fortes 

nexos entre a “Participação Cidadã” e as orientações das agências multilaterais quanto à 

produção de capital social. Por isso, questionamos: qual o real objetivo da “Participação 

Cidadã” no contexto do ProJovem Urbano? O que é e qual significado da Participação Cidadã 

presente na ementa (Projeto Pedagógico Integrado) do curso? Qual a concepção que 

fundamenta o trabalho do profissional de Serviço Social na função de educador em um 

programa educacional? Existe uma relação dessa concepção de “Participação Cidadã” e o 

desenvolvimento de capital social (solidariedade, cooperação, participação, associativismo e 

civismo)? 
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Pretendemos compreender alguns aspectos da política educacional implementada pelo 

governo Lula, por meio de uma ação voltada às maiores vítimas dos efeitos da globalização - 

jovens com baixa escolaridade, moradores da periferia das grandes cidades, submetidos a 

condições de subemprego ou desemprego. Especificamente, analisar o modo como o estímulo 

à participação, considerando-a variável do capital social, tem se concretizado em programas 

educacionais de combate a pobreza, como o ProJovem Urbano. Para além da constatação ou 

refutação da hipótese inicial, visamos identificar as contradições em torno do PLA, 

especialmente se essas ações comunitárias contribuem para a constituição de comportamentos 

políticos capazes de (re)fortalecer os movimentos sociais progressistas organizados, face ao 

contexto da desmobilização, despolitização e do refluxo dos movimentos coletivos.  

Nossa hipótese era de que as experiências do PLA poderiam caminhar para uma 

direção contrária ao capital social, defendido pelos intelectuais orgânicos do capital. Poderiam 

contribuir para que os jovens aprendessem os mecanismos e as instâncias de elaboração de 

políticas públicas e as correlações de forças presentes neste processo; refletissem sobre os 

problemas da cidade e passassem a sentir-se responsáveis por ela, vislumbrando participar nos 

canais de participação da sociedade civil, como garantido na Constituição. Ou então, como 

reza o programa, passassem a se interessar em “abrir novos espaços de participação 

comunitária, social e política que contribuam para democratizar e transformar a nossa 

sociedade” (BRASIL, 2005, p. 122). 

 Para a verificação dessa hipótese, algumas questões nortearam o presente estudo. São 

elas: 

- Seria o Projovem Urbano o modelo de educação para os jovens pobres no novo contexto 

desenvolvimentista? Seria este, efetivamente, o caráter experimental do programa? 

- Ainda que o Projovem Urbano tenha sido uma política criada no intuito de educar os jovens 

para a nova sociabilidade capitalista com vistas à garantia da governabilidade e da coesão 

social, o incentivo à participação social pode suscitar contradições no sentido de tornar os 

sujeitos conscientes do conflito de classe e dos direitos violados?  

- O programa contribui para ação política dos jovens no sentido de se tornarem dirigentes e/ou 

atuam como um instrumento para conter a desigualdade num patamar sustentável? 

- Qual o potencial de contribuição das ações do Plano de Ação Comunitário (PLA) para a 

construção de uma nova cultura política e o refortalecimento dos movimentos coletivos e 

organizados? 

- O fomento a participação orienta-se no sentido de ampliação da participação política dos 

jovens nos espaços institucionalmente decisórios?  
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 A pesquisa empírica foi realizada no período de 2009 a 2011 nas cidades de Palmas 

(Tocantins), São Vicente e Guarujá (São Paulo), sendo os sujeitos da pesquisa os jovens, 

educadores e coordenadores participantes do ProJovem Urbano dessas três cidades, além de  

jovens egressos de São Vicente e Palmas. A coleta dos dados ocorreu através da análise 

documental do programa, entrevistas semi estruturadas e grupos focais realizados no início e 

no final do programa. Aplicamos também 2 questionários aos jovens de São Vicente e Palmas 

e dois grupos focais formados por 10 ex-alunos (egressos) dessas cidades, além da observação 

das formações (inicial e continuada) dos educadores das três cidades e a observação de 

algumas aulas ao longo dos três anos da pesquisa. 

 O ProJovem Urbano teve início em setembro de 2008 com a meta inicial de atender 

750 jovens, ao passo que no Guarujá o programa teve início em abril de 2009, cuja meta era 

atender 800 alunos. Nos anos seguintes ocorreu a segunda entrada do programa (em 2009, em 

São Vicente e, em 2010, no Guarujá), mantendo-se a mesma meta do ano anterior. Em 

Palmas, ao contrário, o programa teve início desde 2005. Em 2009 a meta da cidade era 

atender 1.400 jovens. Contudo, nessas cidades, o programa não iniciou com o quantitativo de 

alunos projetados pela meta, pois entre o ato da matrícula e o início das aulas houve uma 

perda significativa de jovens. Mas se considerarmos apenas o quantitativo de alunos que 

iniciaram o programa, verificamos que entre o início e o término do programa houve uma 

evasão significativa dos alunos, como pode se constar na tabela abaixo. 

 

   Tabela 1 – Meta, número de alunos no início e ao final do programa  

                                                        (Palmas, São Vicente e Guarujá) – 2009 – 2010 

Alunos PALMAS SÃO VICENTE GUARUJÁ 

Meta 1.400 750 800 

Iniciaram o Programa em 2009 598 497 538 

Finalizaram o Programa em 2010 180 252 168 

 

 Para atendimento das referidas metas foram criados, inicialmente, cinco núcleos 

(escolas) em Palmas, ao passo que em São Vicente e Guarujá foram criados quatro núcleos 

em cada cidade. Para dar conta do atendimento da meta projetada foram contratados 35 

educadores em Palmas, 28 em São Vicente e 34 no Guarujá. Com a evasão ocorrida ao longo 

de 2009, os núcleos foram otimizados (reduzidos), assim, ao final do programa, em 2010, 

havia três núcleos em Palmas e no Guarujá, e dois núcleos em São Vicente. Com a redução do 

número de núcleos alguns educadores foram dispensados, embora alguns deles tenham sido 
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recontratados nas novas entradas. Em 2011, existiam apenas dois núcleos em Palmas e um 

núcleo em funcionamento no Guarujá, referentes à entrada ocorrida no ano anterior (em 

2010).         

 

Gráfico 2 - Número de professores no início e término do programa 2009-2011 

 
 

DIMENSÃO 

CURRICULAR 

PALMAS SÃO 

VICENTE 

GUARUJÁ 

INICIO 

2009 

FIM 

2010 

INÍCIO 

2010 

FIM 

2011 

INICIO 

2009 

FIM 

2010 

INICIO 

2009 

FIM 

2010 

INICIO 

2010 

FIM 

2011 

Ensino 

Fundamental 

27 14 27 05 25 10 27 10 20 05 

Qualificação 

Profissional 

05 03 05 02 05 02 09 02 05 01 

Participação 

Cidadã 

03 01 03 01 03 01 03 01 02 01 

Total 35 18 35 08 33 13 39 13 27 07 

 

 A formação inicial dos educadores das três cidades ficou sob a responsabilidade da 

Fundação Darcy Ribeiro, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Em Palmas a formação 

ocorreu de 19 a 30 de abril de 2010 e contou com a participação de 35 educadores, No 

Guarujá, a formação inicial ocorreu no período de 23 de março a 4 de abril de 2009, de 

segunda a sábado, de 8:00 às 18:00 horas, no Centro de Formação dos  Professores da Rede 

Municipal e contou com a participação de 35 educadores. Já na 2ª entrada a formação ocorreu 

de 03 a 15 de maio de 2010 e contou com o mesmo quantitativo de educadores. Nestas foram 

abordadas questões referentes ao Projeto Pedagógico Integrado (PPI) do Projovem Urbano, 

discussões acerca das múltiplas juventudes, sobre o sistema de avaliação no programa, o 

currículo integrado, a qualificação profissional, a participação cidadã, a gestão da sala de aula, 

entre outros assuntos. Em São Vicente a formação inicial da segunda entrada ocorreu no 

período de 02 a 20 de fevereiro de 2009, de segunda a sexta-feira, de 18 às 22 horas, e sábado, 

de 9 às 17 horas, na sede da Associação em Defesa da Saúde e da Família (Adesaf) – 

organização não-governamental contratada pelo município para coordenar o programa. 

Contou com a participação de 30 educadores. 

 Em 2009, ano de início da presente pesquisa, em São Vicente e Palmas havia 

concomitantemente turmas que já se encontravam na segunda unidade formativa e turmas 
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iniciando o programa. Guarujá, por sua vez, viveu essa situação no ano seguinte, em 2010. 

Por isso, em 2011, apesar das mudanças promovidas no ProJovem Urbano pelo governo 

Dilma Roussef, em Palmas e no Guarujá ainda havia turmas no “formato” do governo Lula, 

por estarem em fase de conclusão das entradas do ano anterior. No entanto, nossa pesquisa 

centrou-se apenas em analisar o desenvolvimento do programa no governo Lula, ainda que a 

pesquisa empírica tenha se estendido ao primeiro ano do novo governo federal.  

 A pesquisa documental fundamentou-se na análise do Decreto nº 5.557, de 

05/10/2005, que legitimou a criação do ProJovem (original); do relatório final do GT 

interministerial e do “Projeto Juventude” do Instituto Cidadania, relatório de Auditoria de 

Gestão da Secretaria-Geral da Presidência; do Projeto Político Integrado do programa; do 

Manual do Educador Orientações Gerais do ProJovem (original) e ProJovem Urbano; dos 

livros didáticos de Participação Cidadã e dos livros destinados a formação dos gestores locais. 

Ao confrontarmos a análise documental (teoria) e a prática cotidiana dos núcleos (escolas), 

vimos o grande fosso existente entre o que é proposto e o que é executado, devido a múltiplas 

mediações, tanto de ordem estrutural, quanto de ordem pessoal, profissional e política.  

 A fim de uma melhor compreensão a presente tese estrutura-se em cinco capítulos, 

além desta introdução. O primeiro capítulo, com base em Francisco de Oliveira, Carlos 

Nelson Coutinho, Roberto Leher, Armando Boito Junior, Andre Singer e Gaudêncio Frigotto, 

entre outros, faz um breve balanço das políticas econômicas, sociais e educacionais 

implementadas durante o governo Lula a fim de contextualizar o ProJovem Urbano no curso 

dos programas sociais e das políticas de renda criados com a finalidade de combater a 

pobreza. Este é um dos eixos do projeto “novo-desenvolvimentista” que através da 

reconfiguração do Estado visa promover o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento 

social do país. Na última parte deste capítulo recorremos a Florestan Fernandes para 

demonstrar que este “novo desenvolvimento” não rompe com a heteronomia brasileira e a 

nossa condição de capitalismo dependente.   

 A presente tese sustenta que o caráter experimental do ProJovem Urbano significa, na 

prática, testar se este “formato” atende ao papel a ser cumprido pela educação destinada aos 

pobres no novo milênio, conforme orientações dos organismos internacionais
22

. Ou seja, de 

formar os sujeitos com os valores e atitudes do capital social, requeridos pela nova 

sociabilidade capitalista. Dada a ampliação do conceito de desenvolvimento sustentável, que 

                                                 
22

 Ao fazermos tal afirmação não estamos dizendo que o governo Lula e o “bloco histórico” que o sustenta 

seguem de forma mecânica os roteiros estabelecidos por consultores e analistas de organismos internacionais, 

mas afirmar que a agenda de muitos desses organismos avançou durante o referido governo, como foi o caso do 

Banco Mundial.  
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agora considera a luta contra a pobreza um dos princípios fundamentais, para os detentores do 

capital as mazelas sociais devem se manter sustentáveis desde a esfera local. Logo, passa a ser 

um dever ético dos próprios moradores a co-responsabilidade na resolução de problemas 

imediatos, tais como a fome, a falta de saneamento básico, a falta de trabalho, de espaço para 

o lazer, a degradação ambiental, enfim, o combate a pobreza. Neste sentido, no segundo 

capítulo retrataremos as novas estratégias elaboradas pelos intelectuais orgânicos do capital 

no sentido de forjar uma “face mais humana” ao capitalismo e garantir a governabilidade, 

com destaque ao “capital social” – o “novo” recurso moral, cívico cultural e institucional que 

potencializa o desenvolvimento econômico e social (MOTTA, 2010). Discutiremos o sentido 

e a retomada da “participação social e política” – considerada uma das variáveis do capital 

social - no contexto da agenda “novo desenvolvimentista”. Perceberemos que o discurso da 

participação que embalou o programa “Desenvolvimento de Comunidade” nas décadas de 

1960 a 1980 é retomado na virada do milênio, grosso modo, através do incentivo à 

participação dos moradores de comunidades pobres na resolução dos problemas locais. 

Considerando que no ProJovem Urbano a “Participação Cidadã” é uma das dimensões do 

currículo, neste capítulo pretendemos identificar os interesses políticos, econômicos e 

ideológicos dessa “participação”. 

 Para contrapor os princípios que fundamentam o sentido da cidadania e participação 

na perspectiva liberal e neoliberal, no terceiro capítulo discutiremos os princípios que 

fundamentam o sentido da cidadania e da participação na perspectiva da filosofia da práxis, 

com base nos conceitos de “sociedade civil” em Gramsci e de “classe” em Thompson. Pois é 

no conflito e no confronto que se formam as experiências, se educa para ser dirigente, que se 

desenvolve a sociedade de direito e em diferentes graus se constrói a consciência de classe.  

 Sendo o objeto da presente tese um das ações da Política Nacional de Juventude, no 

quarto capítulo traçaremos um breve histórico dessas políticas, que tem a participação como o 

seu novo paradigma, expressa no discurso do “protagonismo”. Com isso pretendemos 

ressaltar o processo histórico de elaboração do ProJovem Urbano e o seu caráter emergencial, 

mediante ao agravamento das condições de existência dos jovens trabalhadores brasileiros ao 

longo das décadas de 1990 e 2000.  

 O quinto capítulo, por fim, constitui os resultados do presente estudo. Nele 

identificaremos os limites e as possibilidades da “participação cidadã” fomentada no 

ProJovem Urbano para a construção de uma “nova cultura” de participação política que venha 

contribuir para (re)fortalecer e reorganizar os movimentos sociais coletivos dos trabalhadores. 

 Ciente de que todo novo conhecimento constitui um processo de construção 
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cumulativo, sendo ele provisório e aproximativo da realidade, buscamos com esta tese 

compreender o ProJovem Urbano em seu movimento. Entendendo-o enquanto um recorte da 

realidade, objetivamos contribuir com as análises sobre o governo Lula através de um de seus 

aspectos, uma ação da política de inclusão destinada aos jovens com baixa escolaridade e 

renda.  

 

 

Categorias metodológicas do materialismo histórico-dialético 

 

  

 Tomamos como ponto de partida a realidade concreta dos participantes do Projovem 

Urbano, embora saibamos que apreender a realidade concreta na sua totalidade e em 

movimento não é tarefa simples. Para isso, adotamos como método para este estudo o 

materialismo histórico-dialético formulado por Marx, por considerar a história um processo 

dialético e a sociedade uma totalidade de relações entre humanos que se dá sempre no quadro 

histórico, particular, de um dado “estágio de desenvolvimento” social. Como afirma Marx, a 

sociedade é o próprio homem nas suas ligações sociais; produto da ação recíproca dos 

homens. Isto significa compreender o real como um conjunto determinado de relações de 

interdependência, pois não se trata de “uma representação caótica de um todo”, mas “uma 

totalidade rica de muitas determinações e ligações”. Como define o teórico, “o concreto é 

concreto porque é a reunião de muitas determinações; é a unidade do diverso”. 

 Pelo o exposto, a presente tese recorre ao exercício de analisar o ProJovem Urbano na 

totalidade no qual se insere, atento a dialeticidade do movimento, as mediações que 

determinam sua constituição, as contradições presentes, buscando compreender o potencial 

contra-hegemônico como meio para a desalienação.  

Em termos de método, a dialética materialista enfatiza que o pesquisador não se deve 

restringir à descrição da realidade social, mas ater-se a análise de como essa realidade se 

produz e reproduz ao longo da história. Em Marx, encontramos elementos explicativos do 

método de investigação do materialismo histórico na “Crítica a Economia Política” e em “O 

Capital”, onde ao estudar uma realidade objetiva determinada analisou os aspectos 

contraditórios dessa realidade. Para isso, primeiro, distinguiu os aspectos e os elementos 

contraditórios dessa realidade e, sem esquecer que se tratava de uma única realidade, em 

seguida, a refez em sua unidade, isto é, no conjunto de seu movimento.  
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Nosso contato imediato com a realidade - concebida como uma totalidade histórica 

socialmente construída -, é com sua aparência, com o que se mostra à vista, as qualidades 

exteriores ou o que se constitui em representação de um objeto. A este mundo dos fenômenos 

externos, mundo das representações, que não são imediatamente reconhecíveis como 

resultados da atividade social dos homens, Kosik (2002) chama de mundo da 

pseudoconcreticidade. Para além desta pseudoconcreticidade, o método dialético busca 

capturar cada objeto em sua essência. E para se chegar à “coisa em si”, à reconstituição do 

todo (e também do movimento), Marx salienta que os elementos têm de ser primeiro 

separados a fim de se descobrir quais são as conexões existentes entre eles, as relações 

internas que o compõem. Deve-se ir do todo as partes e das partes ao todo; do fenômeno a 

essência.  

A presente pesquisa se propõe a capturar o objeto em sua essência, isto é, capturar as 

suas contradições particulares, o seu movimento individual (interno). Afinal “toda ciência 

seria supérflua se a forma de aparecimento (forma fenomênica) e a essência das coisas 

imediatamente coincidissem” (MARX, 1978). A doutrina de que entre “fenômeno” e 

“essência” subsiste uma diferença é para o autor perfeitamente consistente com uma posição 

de crítica ao idealismo de Hegel, que censura a oposição entre o “ser” (empírico, imediato, 

fenomenal) e o “dever-ser” (essencial), pois os idealistas tomam como essência “meras 

representações ideais abstratas e constituem essas manifestações ideológicas em fundamento 

do viver material concreto, em que as abstrações teóricas dos acontecimentos reais são a 

própria realidade” (BARATA MOURA, 1998, p. 76). 

Por sua fundamentação, o método dialético marxista é a antítese direta da dialética 

hegeliana, conforme expõe o próprio Marx no pósfácio da segunda edição de O Capital. 

Embora Hegel tenha examinado a realidade a partir de sua complexidade, de sua estrutura 

interna, isto é, de suas relações, “o processo de pensamento, que ele, sob o nome de idéia, 

transforma num sujeito autônomo, é o demiurgo do real, real que constitui apenas a sua 

manifestação externa” (MARX, 1978, p.20). Para Marx, pelo contrário, o ideal não é nada 

mais que o material transposto e traduzido na cabeça do homem. Assim, enquanto as 

limitações da dialética hegeliana consistem na análise abstrata das partes dos fenômenos, o 

método dialético marxista, em contrapartida, não toma de modo abstrato elementos obtidos 

pela análise. Reconhece que eles possuem uma existência concreta e por isso retoma as 

contradições concretas das determinações simples, em lugar de considerá-las separadamente. 

Ou seja, a análise permite reencontrar o movimento real em seu conjunto, expondo e 

compreendendo a totalidade concreta vigente na atualidade.  
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 Neste sentido, para Marx, a essência humana não é nenhum abstrato que reside no 

indivíduo singular; não é um “abstrato” inerente a cada indivíduo, ela é um conjunto de 

relações que tem que ser surpreendido e determinado no movimento histórico em que consiste 

e que vai sendo transformado. Neste sentido, a “essência” assoma como um produto histórico 

concreto, indissociável dos relacionamentos materiais dos seres que ativamente lhe dão corpo. 

Portanto, o indivíduo, concreto e materialmente considerado, sempre só é indivíduo no 

interior de um sistema de relações. 

 Trata-se, assim, de refutar a teoria dos fatores, uma vez que tal teoria é fruto e resíduo 

de uma intuição feitichista da sociedade que reflete as relações sociais como relações de 

coisas, quando o único autêntico portador do movimento social é o homem no processo de 

produção e reprodução da própria vida social (KOSIK, 2002). Portanto, a filosofia 

materialista nada tem a ver com a “ideologia do fator econômico”. Não é um materialismo 

mecânico que pretenda reduzir a consciência social, a filosofia e a arte a “condições 

econômicas”, mas concentra atenção no processo ao longo do qual o sujeito concreto produz e 

reproduz a realidade social; e ele próprio, ao mesmo tempo, é nela produzido e reproduzido. 

Em O Capital, Marx afirma que o que importa é descobrir a lei dos fenômenos 

estudados; descobrir não somente os relacionamentos dos elementos de um fenômeno em um 

dado período de tempo, mas a lei de suas modificações, de seu desenvolvimento, isto é, a 

transição de uma ordem de relações para outra. Considerando que o fenômeno está submetido 

a leis diferentes e que “o movimento social é um processo histórico-natural, dirigido por leis 

que não apenas são independentes da vontade, consciência e intenção dos homens, mas pelo 

contrário, muito mais lhes determinam a vontade, a consciência e a intenção”, para Marx a 

pesquisa deve apropriar-se detalhadamente do objeto estudado. Deve analisá-lo e descobrir as 

relações internas de seus elementos entre si. Não deve isolar o objeto considerado, mas buscar 

suas ligações e suas relações constantes e regulares com outros fenômenos.  

Portanto, o método dialético busca elementos entre dois ou mais fatos para encontrar 

um novo posicionamento a partir do conflito. Ultrapassa a exterioridade do fenômeno, a 

aparência fenomênica, pois segundo tal método não dá para separar sujeito e objeto; 

fenômeno e essência. Para Marx, o que importa considerar é a dialética do “fenômeno” e da 

“essência” e, neste caso, é imprescindível conhecer a dialética do fenômeno porque, sendo o 

“fenômeno” aquilo que imediatamente aparece ou se dá na representação, só em função da 

“essência” – na estrutura ou razão que o determina – pode verdadeiramente ser tornado 

inteligível. 
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Kosik (2002) ressalta que o materialismo dialético é uma filosofia radical porque não 

se detém nos produtos humanos como numa verdade de última instância, mas penetra até as 

raízes da realidade social. Portanto, a mera inspeção “intuitiva, ou representativa do 

“fenômeno” não é suficiente para se nele penetrar. Em termos de um saber fundamental e 

fundamentado, a sua condição fenomênica de existente apenas corresponde a uma etapa de 

um processo (BARATA MOURA, p.83/84). Por este motivo,  

 

o pensamento dialético distingue entre representação e conceito da coisa, o que não 

significa distinguir duas formas e dois graus de conhecimento da realidade, mas 

especialmente e, sobretudo, duas qualidades da praxis humana, porque o ser humano 

não é um abstrato sujeito cognoscente, mas um indivíduo histórico que  age objetiva 

e praticamente” (KOSIK, 200., p. 130).  

 

Considerando que a unidade fenômeno-essência na totalidade não se dá de forma 

imediata, mas sim de forma processual, o que importa é o processo dialético entre eles. Neste 

sentido, o pesquisador deve tatear e avançar passo a passo, confrontando as experiências, as 

hipóteses, os conhecimentos já adquiridos, com todas as contradições que eles apresentam. 

Somente a análise aprofundada de toda a realidade atinge elementos contraditórios.  

  Em todo objeto/fenômeno há contradições, tanto específicas quanto universais, logo, 

em qualquer recorte investigativo, por menor que seja, elas estarão presentes. O mesmo 

ocorre na relação universalidade e particularidade da contradição, isto é, na relação entre o 

geral e o particular. O geral não existe sem o particular, assim como o todo não existe sem as 

partes. Tse-Tung adverte que  

 

sem um conhecimento do que há de universal nas contradições, é impossível 

descobrir as causas gerais ou as bases gerais do movimento, do desenvolvimento dos 

fenômenos. Mas se não se estuda o que há de particular nas contradições, é 

impossível determinar essa essência específica que distingue um fenômeno dos 

outros, impossível descobrir as causas específicas ou as bases específicas do 

movimento, do desenvolvimento dos fenômenos e, em consequência, é impossível 

distinguir os fenômenos e delimitar os domínios da investigação científica (TSE-

TUNG, 2004, p.53). 

 

Pelo o exposto, percebe-se que juntamente com a contradição, a totalidade é uma 

categoria fundamental para a compreensão do método histórico dialético, tendo em vista que 

todo fato só é compreensível em seu contexto e no todo. Se o referido método parte dos fatos 

e se ocupa dos fatos, porém não se limita ao aspecto reificado dos mesmos; os libera de sua 

aparência fetichista, de sua pseudoconcreticidade, compreendendo-os em sua condição de 

fatos mediatizados pela estrutura social, o que permite a penetração do núcleo oculto deles” 

(SOCHOR et alli, 1987), isto só é possível se os fatos forem inseridos na totalidade social 
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concreta. O conceito de totalidade, portanto, nos permite abordar as relações entre as partes ou 

dos objetos reais e dos seus sujeitos sociais envolvidos em relação dialética, constituindo uma 

totalidade social. Assim, embora a realidade seja a unidade da essência e aparência, conhecer 

um objeto é revelar sua estrutura social, posto que  “a totalidade é um conjunto de fatos 

articulados ou o contexto de um objeto com suas múltiplas relações ou, ainda, um todo 

estruturado que se desenvolve e se cria como produção social do homem” (CIAVATTA, 

2001, p. 123). 

Kosik (1976) utiliza a categoria totalidade concreta. Para ele, a dialética da totalidade é 

uma teoria onde seres humanos e objetos existem em situação de relação e nunca isolados. 

Sendo assim, o materialismo histórico dialético distingue um duplo contexto dos fatos: o 

contexto da realidade e o contexto da teoria (quando os fatos são mediatamente ordenados, 

depois de terem sido precedentemente arrancados da realidade). A totalidade construída não é 

uma racionalização ou modelo explicativo, mas um conjunto dinâmico de relações que 

passam, necessariamente, pela ação dos sujeitos sociais. Desse modo, a totalidade não 

significa todos os fatos, e todos os fatos reunidos não constituem uma realidade, posto que o 

conhecimento dos fatos isolados é insuficiente para explicar o todo. Fatos isolados são nada 

mais que abstrações. Se o pesquisador ficar somente na abstração e perder o real, perde o 

método histórico dialético, daí a necessidade de ter de partir sempre do concreto para o 

abstrato e deste para o concreto (o concreto pensado).  

Embora a realidade seja a unidade da essência e aparência, estudar e conhecer um 

objeto significa revelar sua estrutura social. É concebê-lo na totalidade de relações que o 

determinam, sejam elas de nível econômico, social, cultural etc. Portanto, o desafio ao 

pesquisador está em captar os elementos mais concretos, as objetivações reais que explicam 

essa totalidade, não como uma noção genérica, mas como um conteúdo de natureza histórico-

social. Mas como apreender o real nas suas múltiplas faces, na sua complexidade? Como não 

se perder num universo indefinido e confuso sob o argumento da busca da totalidade social de 

um fenômeno (CIAVATTA, 2001)?  Para a autora, o conceito de mediação é um elemento 

importante no esforço de distinguir certas parcelas do real nas suas múltiplas determinações.  

Mediação não é um meio, uma ligação entre um ponto a outro, mas um conjunto 

amplo de determinações que vai contribuir (influenciar) na constituição das relações sociais, 

do objeto a ser pesquisado. Ainda segundo a autora, é a visão historicizada do objeto singular, 

cujo conhecimento deve ser buscado nas suas determinações mais gerais, isto é, na sua 

contextualização histórica.  
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A questão teórica das mediações estabelecidas nas práticas sociais não mereceu 

tratamento formal por parte de Marx. Ela situa-se no contexto metodológico com que ele 

construiu sua obra. A mediação é uma categoria do método, diferindo-se da categoria 

conceitual (aquelas que eu crio para entender meu objeto). Zelman (apud CIAVATTA, 2001) 

ressalta que a grande contribuição da perspectiva teórica das mediações é que ela implica 

incluir 

 

como propriedades do objeto as conexões que o determinam em situações de tempo 

e espaço determinado, única forma de encontrar a explicação de um objeto sem cair 

no esgotamento abstrato de uma relação mecânica e, simultaneamente, não perder de 

vista o significado que o objeto tem não apenas como singularidade, mas, também, 

como particularidade. A mediação é o passo necessário para descrever a 

particularidade do objeto, a relação do aparente, singular ou contingente, com o 

processo mais compreensivo que o determina (ZEMELMAN apud CIAVATTA, 

2001, p.129).  

 

A mediação nos permite trabalhar com a singularidade empírica, não como objetos 

individuais, mas na sua articulação com o contexto, com a cultura, com o mundo do qual 

fazem parte. Para a autora, a mediação está no objeto e, por isso, cabe ao pesquisador 

perceber as mediações que estão contribuindo para a constituição do objeto; as mediações que 

o determinam. Ao fazê-lo, os fenômenos saem de sua singularidade para serem analisados à 

luz dos processos sociais que o produzem. Revelam-se como processos sociais complexos, 

com significados diversos, dependendo dos sujeitos atuantes e da dinâmica dos fenômenos 

envolvidos. Deixam de ser fatos isolados para serem apreendidos além da aparência, na sua 

particularidade histórica.  

Mészaros (1981) chama de mediação de primeira ordem a relação do homem e 

natureza. Neste processo o trabalho tem um papel fundamental como relação criadora do 

homem com a natureza, como atividade de autodesenvolvimento físico, material e espiritual, 

como manifestação da vida e como realização do reino da liberdade. Mas o trabalho, ao longo 

da história, assumiu outras feições, deixando de ser concebido como reino da liberdade para 

ser o reino da escravização. A este processo Mészaros chama de mediação de segunda ordem, 

qual seja, a subsunção do homem aos interesses do capital, isto é, a transformação do 

intercâmbio do homem com a natureza para o atendimento às suas necessidades em atividades 

alienadas, onde separa-se o trabalhador dos meios de produção, dos objetos produzidos e de 

sua própria identidade. 

Alienação, portanto, é outra categoria fundamental para a compreensão do método 

aqui apresentado, posto que Marx lança as bases do seu sistema centradas no conceito da 
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alienação. Está na crítica da alienação e da reificação capitalista a essência do sistema 

marxista. 

É a partir do conceito de “trabalho alienado” que Marx estabelece a “conexão 

essencial” entre toda a gama de alienações e o sistema monetário (MÉSZAROS, 1981). O 

trabalho é uma categoria central na teoria marxista, visto que é por meio do trabalho que Marx 

fundamenta o processo de formação do homem. Compreendendo o caráter não natural, mas 

histórico desse trabalho, a alienação ocorre quando o trabalhador não reconhece a mercadoria 

como fruto do seu trabalho, isto é, quando após transferir suas potencialidades para a 

mercadoria construída, deixa de identificá-la como obra sua.  

Para Marx (1978), a origem da alienação está na divisão social do trabalho. De um 

lado, os proprietários dos meios de produção, os instrumentos utilizados para o trabalho; e do 

outro, o próprio trabalho. Assim, a divisão do trabalho e a introdução de novas máquinas 

conduziram a uma nova racionalidade de produção e ao estabelecimento de novas relações de 

trabalho - o trabalho assalariado -, em que os trabalhadores deixaram de produzir para si, para 

a satisfação de suas necessidades básicas, para produzirem para o outro. Portanto, a alienação 

do trabalho consiste,   

 

primeiramente, no fato de que o trabalho é externo ao trabalhador, isto é, não 

pertence ao seu ser; em que em seu trabalho o trabalhador não se afirma, mas se 

nega; não se sente feliz e sim desgraçado; não desenvolve livremente sua força física 

e espiritual, mas sim mortifica seu corpo e arruína seu espírito. Por isso o 

trabalhador só se sente em si fora do trabalho, e quando trabalha está fora de seu 

elemento. Seu trabalho não é, portanto, voluntário, e sim forçado, trabalho forçado. 

Por isso não representa a satisfação de uma necessidade, mas somente um meio para 

satisfazer as necessidades externas ao trabalho. Seu caráter alienado evidencia-se 

claramente no fato de que, tão logo deixe de existir uma coação física ou de 

qualquer natureza, ele foge do trabalho como da peste. O trabalho externo, o 

trabalho em que o homem se aliena é um trabalho de auto-sacrifício, de 

mortificação. Por fim, o trabalhador apercebe-se da exterioridade do trabalho, ao se 

dar conta de que não é seu mas sim de outro, de que o trabalho não lhe pertence: de 

que quando está no trabalho, ele não é dono de si mesmo, mas pertence a outro 

(MARX, 1978). 

 

A crítica central de Marx é sua crítica da reificação capitalista das relações sociais de 

produção, ou ainda, da alienação do trabalho através das mediações reificadas do trabalho 

assalariado, propriedade privada e troca. Para a necessária superação da alienação a educação 

tem muito a contribuir. Mas se para a transcendência positiva da alienação é exigida uma 

“revolução cultural” radical para a sua realização, como assinala Mészaros (1981), a 

educação, como todo fenômeno, está implicada de contradições. Se por um lado, ela pode se 

constituir em uma das ferramentas para a emancipação, por outro, constitui como instrumento 
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para a conservação. Se por um lado, aumenta a produtividade do trabalhador, por outro, é uma 

demanda da classe trabalhadora para ter condições materiais, para ocupar melhores postos na 

cadeia produtiva.  

A presente pesquisa utiliza como método o materialismo histórico e dialético e 

entendemos ser necessário distinguir o método da exposição e o método da pesquisa. Marx 

salienta que “a pesquisa tem de captar detalhadamente a matéria, analisar as suas várias 

formas de evolução e rastrear sua conexão íntima”. Seu valor científico reside no 

“esclarecimento das leis específicas que regulam o nascimento, existência, desenvolvimento e 

morte de todo organismo social e sua substituição por outro superior”. Só depois de concluído 

esse trabalho é que pode expor adequadamente o movimento real” (MARX, 1978, p. 20). 

Quando a vida do objeto e o movimento da matéria estudada refletem-se nas idéias expostas, 

chega-se a um ponto que os leitores imaginam algumas vezes ter diante de seus olhos uma 

construção a priori da coisa descrita (LEFEBVRE, 2009). 

 Para o presente estudo, utilizamos as categorias participação e cidadania para 

identificar o conceito de cidadania e participação que os educadores se baseiam para orientar 

a sua prática do programa, principalmente os educadores da disciplina “Participação Social”, 

bem como a concepção referida nos documentos do ProJovem Urbano. Para isso nos servimos 

dos conceitos de “sociedade civil”, “Estado-educador” e “intelectual orgânico” de Gramsci; 

“capitalismo dependente” de Florestan Fernandes, bem como o de “capital social” de Putnam 

e defendido por Kliksberg, Giddens, Fukuyma, entre outros. 

Com base em Florestan Fernandes, entendemos que há determinações da sociedade 

brasileira que não podem ser apreendidas nos limites nacionais e, como tal, devemos 

investigar a particularidade da sociedade brasileira através da relação que mantém com o 

exterior. Ao contextualizar o Projovem Urbano no rol das políticas econômicas, sociais e 

educacionais do governo Lula e os seus nexos com as orientações das agências multilaterais 

buscamos refletir o programa nas relações da totalidade o qual faz parte e apreender as 

múltiplas mediações que o constitui. 
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1 A GESTÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, SOCIAIS E EDUCACIONAIS NO 

GOVERNO LULA. 

 

 

 Por ser a Política Nacional de Juventude e o ProJovem Urbano produtos do governo 

Lula, pretendemos neste capítulo apresentar o contexto de criação e desenvolvimento do 

ProJovem Urbano a fim de analisarmos as mediações que determinaram a criação do 

programa, em 2004, e as mudanças nele realizadas, em 2008. Para isso, consideramos 

necessário, a priori, traçarmos um breve panorama dos programas sociais e educacionais 

implementados no governo Lula com o propósito de melhor situar o ProJovem Urbano no rol 

das políticas e programas que dão sustentação ao Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).  

 Nossa intenção não é a realização de uma análise aprofundada do referido governo, 

pois dada a sua complexidade desviaríamos muito da análise central que constitui objeto do 

presente estudo, e sim apresentar a totalidade histórica a qual o programa é apenas uma parte.  

   

 

1.1 A educação no governo Lula: a contramão da formação integral 

 

 

Por ser o ProJovem Urbano um programa de educação destinado a jovens que não 

concluíram o ensino fundamental, trata-se de uma das diferentes ofertas da educação de 

jovens e adultos (EJA) realizada no país. Educação esta, que, historicamente, tem sido 

marcada pela falta de compromisso político por parte do poder público.  

Ao analisar as políticas públicas em vigor nos últimos anos, percebemos que as 

reformas educacionais implementadas no Brasil na década de 1990 complementaram o 

movimento de reforçar a educação de adultos como uma educação de segunda classe. Apesar 

de a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.9394/96) reconhecer as 

especificidades da educação de jovens e adultos (EJA), considerando-a uma modalidade de 

educação básica, o que se verificou ao longo daquela década foi um esvaziamento no 

Ministério da Educação na área da escolarização deste grupo, deslocando uma parcela do seu 

atendimento para o Ministério do Trabalho e Emprego e para esfera privada, por compartilhar 

com a visão do Banco Mundial de que é infértil educar – no sentido de assegurar uma sólida 

formação científico-cultural - jovens e adultos no mundo “globalizado e competitivo”. O 

mesmo ocorreu com a oferta de educação profissional. Isso foi uma das consequências das 
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alterações efetuadas na formação profissional e na educação de jovens e adultos, a partir da 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96 e do Decreto nº 2208/97. 

Alguns estudos têm demonstrado que no campo educacional, em essência, foram 

poucas as mudanças entre os governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva. Com 

relação à educação profissional, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) mostraram a frustração 

com a política expressa na edição do Decreto nº 5154/04 que, embora revogasse o Decreto nº 

2208/97, na verdade não o fez, uma vez que não incorporou o conceito de formação integrada 

inscrito na LDB no artigo nº 36. O Programa Escola de Fábrica, criado em 2005, e outras 

medidas tomadas pelo MEC comprovaram que a política de integração do ensino médio e 

profissional não seria prioridade pelo novo governo e pelos governos dos Estados. 

Kuenzer (2006) ao investigar as políticas de qualificação profissional destinadas à 

trabalhadores de baixa escolaridade durante o primeiro governo Lula concluiu que elas 

continuavam sendo processadas mediante a programas focais e contingenciais conforme à 

época do Plano Nacional de Qualificação dos Trabalhadores (PLANFOR) vigente no governo 

de FHC. Isso é, uma formação precarizada para trabalhadores precarizados, 

predominantemente de curta duração, longe da concepção de educação integral e baseada em 

uma concepção epistemológica pragmática, a exemplo da pedagogia das competências 

(RAMOS , 2001).  

Ações que resultaram em mera oportunidade de certificação, mas que não asseguraram 

nem inclusão, nem permanência no mercado de trabalho, por pautarem-se na ideologia do 

capital humano e da empregabilidade, como constatou Barbosa (2007) ao investigar os cursos 

de qualificação executados pelas organizações não governamentais (ONGs) participantes do 

Consórcio Social da Juventude - uma das ações do Programa Nacional de Estímulo ao 

Primeiro Emprego (PNPE). Para Leher (2005), isso é explicável, face à coalizão da fração de 

classe dominante na qual o Governo de Lula está assentada, formada pelo setor financeiro, do 

agronegócio e exportação de commodities. 

Quanto às políticas de financiamento da educação básica, o que se verificou foi o não 

cumprimento das propostas do projeto de campanha de 2002 – “Uma Escola do Tamanho do 

Brasil” – que garantia 7% do PIB a ser investido na educação (SAVIANI, 2007). Uma vez 

eleito, o governo Lula manteve 3,5% em nome dos superavits, alcançando ao final do 

segundo mandato a casa dos 4,5% do PIB, embora a recomendação da UNESCO fosse de não 

menos que 6,5%. Para se ter a dimensão do papel inexpressivo da União no financiamento 

deste setor, “basta dizer que a complementação federal de R$ 485 milhões com o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
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(FUNDEF), em todo o período de 2004, correspondeu ao gasto de apenas um dia do governo 

federal com os encargos financeiros da União” (PINTO, 2005, p.8).  

A criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 

do Magistério (FUNDEB), em 2007, em substituição ao Fundef, significou relativo avanço ao 

alargar a abrangência de atendimento do fundo, ao incluir a educação infantil, a educação de 

jovens e adultos e o ensino médio. No entanto, o aumento dos recursos financeiros não foi 

compatível com o número de alunos atendidos. Enquanto o número de alunos passou de 30 

milhões para 47 milhões (um aumento de 56,6%), em contrapartida, o montante do fundo 

passou de 35,2 bilhões para 48 bilhões, o que significou um acréscimo de apenas 36,3%, 

fazendo com que a renda per capta por aluno diminuísse (SAVIANI, 2007). Ou, seja, 

alargou-se a abrangência, mas houve estreitamento dos recursos financeiros para o 

investimento. Ampliou-se o acesso, mas reduziu a qualidade do ensino ao reduzir o tempo de 

formação. 

Castro (2007) e Pinto (2005) salientam que isso ocorre porque os percentuais 

vinculados ao ensino incidem apenas sobre a receita de impostos e não sobre a carga tributária 

bruta do país, não atingindo as contribuições sociais e econômicas, como a extinta CPMF, a 

Cofins e a Contribuição Social sobre o Lucro, as quais respondem por cerca de metade da 

carga tributária brasileira. Se os percentuais destinados constitucionalmente a educação 

abrangessem toda receita tributária haveria uma duplicação dos recursos financeiros para a 

área. Para o ano de 2007, o Fundeb estimava para as séries iniciais do ensino fundamental o 

valor de R$ 946,29 por aluno/ano, o que correspondia a menos de R$ 80,00/mês. Contudo, 

segundo os estudos dos referidos autores, o valor necessário para garantir um padrão mínimo 

de qualidade, em valores de 2005, deveria ser de R$ 1.618,00 aluno/ano para as séries iniciais 

do ensino fundamental, sem considerar as despesas com alimentação escolar. Trata-se, ainda 

assim, de um percentual não muito satisfatório se o comparamos com o valor de U$ 4.000 

(quatro mil dólares) postulado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o 

custo aluno/ano. Consequentemente, apesar de atender a um número maior de alunos, o 

Fundeb não teve força para alterar o status quo vigente, não permite que o atendimento ocorra 

em condições não muito precárias do que as atuais.  

Tal fato torna-se mais agravante quando observamos a proposta dos empresários para 

a melhoria da qualidade da educação básica, expressa no movimento “Compromisso Todos 

pela Educação”. Para a proposta do Plano Nacional de Educação (PNE) que vigorou no 

decênio 2001-2010 os empresários integrantes do movimento defendiam o valor de 5% do 

PIB até 2011, o qual deveria ser mantido pelos 11 anos seguintes. Índice bastante distante do 
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que constava no plano aprovado pelo II Congresso Nacional de Educação e posteriormente 

encaminhado como projeto de lei na Câmara Federal, que previa que os investimentos para 

educação deveriam ser da ordem de 10% do PIB, num prazo de dez anos, e que 

posteriormente a esse período, os investimentos deveriam ser mantidos em 6% para permitir a 

manutenção do sistema (MARTINS, 2009).  Porém, o PNE aprovado no Congresso (Lei n. 

10.172 de 09 de janeiro de 2001) previa que os investimentos em educação deveriam alcançar 

7% do PIB, crescendo 0,5% nos quatro primeiros anos e 0,6% no quinto ano. No entanto, tal 

proposta não chegou acontecer em função dos vetos do presidente Fernando Henrique 

Cardoso; veto este, que se manteve durante o governo Lula.  

Atualmente, o novo PNE, para o decênio 2011-2020, tramita no Congresso Nacional 

há mais de dois anos. Diferentemente das 296 estipuladas no PNE anterior, o novo PNE 

estabelece 10 diretrizes e 20 metas relacionadas ao acesso, à permanência, à qualidade, à 

democratização, ao financiamento e à inclusão escolar. Entre as metas estão: garantir 100% 

das crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na escola, alfabetizar todas as crianças até no 

máximo os 8 anos de idade, oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas 

públicas de educação básica; atender, na pré-escola, 100% das crianças de 4 e 5 anos e, nas 

creches, 50% das crianças até os 4 anos de idade, além de formação de 50% dos professores 

de educação básica em nível de pós-graduação. 

A proposta original enviada pelo governo ao Congresso estabelecia o aumento de  

5,1% (valores atuais) para 7% do PIB. Essa proposta foi recusada na Câmara dos Deputados e 

na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal, sendo o novo plano aprovado com 

uma meta de investimento de 7%, em cinco anos, e de 10% do PIB, em dez anos. O texto 

ainda precisa ser aprovado por outras comissões no Senado, antes de ser finalmente votado 

em plenário.  

A destinação de 10% do PIB nunca foi vista com bons olhos pelo governo Lula e 

tampouco pelo novo governo Dilma Rousseff, justificada pela falta de adequação financeira e 

orçamentária para se atingir a meta proposta. Para corrigir este déficit e responder as inúmeras 

reivindicações populares ocorridas em diversas cidades brasileiras em 2013, o Senado Federal 

aprovou, em 26 de junho deste ano, o Projeto de Lei nº 5.500 enviado ao Congresso Nacional 

pela presidenta Dilma Rousseff, mantendo as alterações feitas no texto pelo relator. O Projeto 

de Lei dispõe sobre a utilização de 75% dos royalties do petróleo para a educação, havendo 

ainda a proposta de se utilizar 50% do Fundo Social do petróleo extraído da camada pré-sal. 

Todavia, para as entidades que defendem uma educação pública e de qualidade para as classes 

trabalhadoras, caso o PNE que tramita no Congresso Nacional seja aprovado, a privatização e 
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a mercantilização da educação assumirão proporções ainda maiores. 

Quanto ao ensino superior, durante o governo Lula também não houve o rompimento 

com a lógica privatista. Entre outras medidas adotadas, comprovam tal afirmativa a parceria 

público-privado (com o primado do privado sobre o público), a mercadorização da educação 

superior, o sucateamento das universidades federais, a privatização interna das instituições de 

ensino superior (IES) públicas com a “incorporação” do ethos empresarial, o crescimento de 

IES com fins lucrativos e o Programa Universidade para Todos (ProUNI) -  com a “compra” 

de vagas nas instituições privadas com dinheiro público através de isenções fiscais. Cabe 

ressaltar que o projeto de reforma universitária apresentado pelo governo consagrava o 

sistema superior privado e lhe concedia novas vantagens financeiras, pois pautava-se, 

fundamentalmente, no fim da gratuidade do ensino superior, tomando como exemplos o 

ensino superior da China e da Coréia do Sul. Ademais, as matrículas na educação superior 

privada a partir da concessão de empréstimos subsidiados aos estudantes pelo Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) cresceram vertiginosamente durante o 

governo Lula, fato que fora arduamente criticado pelo PT durante o governo FHC (LEHER, 

2008). 

Apesar da criação de novas universidades federais e a expansão das existentes, esta 

expansão tem sido bastante criticada devido às precárias instalações, às salas de aulas lotadas 

e estudantes sem poder contar com infra-estrutura mínima, como bibliotecas, por exemplo. 

Esses aspectos demonstram o quão minimalista é a política de ensino superior adotada nas 

últimas décadas, fato que se evidencia com o projeto Universidade Nova cujo principal 

objetivo é aligeirar a formação universitária, indo ao encontro do que é pregoado no processo 

de Bolonha
23

. A política regressiva da economia brasileira, com foco nas commodities, não 

                                                 
23

 Considera-se Processo de Bolonha a execução das metas e propostas contidas na Declaração de Bolonha, um 

documento conjunto assinado pelos Ministros da Educação de 29 países europeus, reunidos na cidade italiana 

de Bolonha, em 19 de junho de 1999. Nesta, os governos dos países signatários comprometem-se a reorganizar 

os sistemas de ensino superior dos seus países de acordo com os princípios dela constantes. Em linhas gerais, 

os objetivos a serem atingidos na primeira década do terceiro milênio são: 

- Promover entre os cidadãos europeus a empregabilidade e a competitividade internacional do sistema europeu 

do Ensino Superior. 

- Estabelecer um sistema de créditos transferíveis e acumuláveis (ECTS), comum aos países europeus, para 

promover a mobilidade mais alargada dos estudantes. Os créditos podem também ser adquiridos em contextos de 

ensino não superior, incluindo a aprendizagem ao longo da vida, desde que sejam reconhecidos pelos 

estabelecimentos de ensino superior de acolhimento; 

- Adotar um sistema baseado em três ciclos de estudos: 1.º ciclo, com a duração mínima de três anos - grau de 

licença, Licenciado. - de 180 a 240 ECTS; 2.º ciclo, com a duração de um ano e meio a dois (excepcionalmente 

um ano) - grau de mestre, Mestrado, - de 90 a 120 ECTS (mínimo de 60 no 2.º ciclo) ; 3.º ciclo - grau de 

doutor, Doutorado - Sem requerimentos de ECTS. 

- Implementar o suplemento ao diploma; 

- Promover a mobilidade dos estudantes (no acesso às oportunidades de estudo e formação, bem como a serviços 

correlatos), professores, investigadores e pessoal administrativo (no reconhecimento e na valorização dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro_da_Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolonha
http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
http://pt.wikipedia.org/wiki/ECTS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Licenciado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutorado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suplemento_ao_diploma
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encara a formação aligeirada de nível superior como um problema. Todavia, o governo realiza 

uma formação discursiva que ressignifica a ampliação do acesso e a expansão da educação 

superior, mediante a tematização da democratização do acesso e da justiça social, por 

incorporar setores tradicionalmente excluídos da educação superior, como a população 

estudantil de baixa renda proveniente das escolas públicas, aí incluindo os grupos étnico-

raciais 

A forma como o governo Lula conduziu a política educacional levou a população de 

baixa renda a se sentir contemplada por certa dose de justiça social, ao democratizar a 

inclusão das camadas populares no processo formativo, tanto no nível de ensino fundamental, 

através de programas como o ProJovem – como no superior, através do ProUNI. É um dado 

também bastante significativo para a produção de subjetividades o plano de expansão do 

ensino técnico, a abertura de novas vagas para a Educação Profissional destinada à jovens e 

adultos trabalhadores de várias partes do país por meio de programas como o Programa 

Nacional de Integração Profissional  com a Educação Básica na modalidade de Jovens e 

Adultos (PROEJA), ou através de construção de novas unidades educacionais (de 215 para 

354), mais especificamente de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e/ou 

através da extensão do número de vagas (de 215 mil para 500 mil) dos cursos aí já existentes.  

Com efeito, a partir de 2006, houve um crescimento significativo do número de 

beneficiários e dos investimentos feitos no campo social desde que o grupo 

desenvolvimentista tornou-se hegemônico no governo Lula. Isto porque, o social foi o 

principal eixo estruturante do novo-desenvolvimentismo no Brasil, no qual o crescimento 

econômico foi acompanhado por um esforço de distribuição de renda e incorporação dos 

excluídos no mercado de consumo. Seus defensores, como Oliva (2010), define como um 

projeto de crescimento econômico conjugado com eliminação da pobreza, distribuição de 

                                                                                                                                                         
períodos passados num contexto europeu de investigação, de ensino e de formação, sem prejuízo dos seus 

direitos estatutários); 

- Promover a cooperação europeia na avaliação da qualidade, com vista a desenvolver critérios e metodologias 

comparáveis.  

O projeto Universidade Nova foi a tentativa de se implementar as reformas no ensino superior brasileiro,  

orientado pelo processo de Bolonha. Tal proposta reformista foi apresentado originalmente no “I Seminário 

Nacional da Universidade Nova”, promovido pela UFBa, realizado em Salvador, nos dias 1 e 2 de dezembro de 

2006, sob o patrocínio da SESu/MEC e da ANDIFES. Grupos de trabalho discutiram e sintetizaram as propostas 

no documento final titulado “Universidade Nova: Reestruturação da Arquitetura Curricular na UFBa”. Neste, 

defendem a necessidade de promover uma “nova arquitetura curricular” nas universidades, promovendo um 

ciclo básico, curto, de natureza não profissional, que garantiria aos concluintes um diploma de estudos gerais. A 

formação profissional seria exclusivamente para os mais aptos a prosseguir em sua formação. Partem das 

premissas dos documentos do Banco Mundial e dos teóricos da Escola de Chicago, que afirmam o fracasso do 

projeto de construção de universidades públicas e gratuitas no Brasil. Em março de 2007, na Universidade de 

Brasília, foi realizado o “II Seminário Nacional da Universidade Nova”, tendo como tema “Anísio Teixeira e a 

universidade do século XXI”. (LEHER, 2008). 
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renda e ampliação das oportunidades na área educacional.  

Contudo, neste projeto novo-desenvolvimentista, como veremos adiante, o que se 

observa é a transformação da pobreza e da desigualdade em uma questão administrativa; um 

problema de gestão das políticas públicas e não decorrentes das políticas macroeconômicas e 

do sistema de capital. Não por acaso os programas de cunho assistencialista existentes no 

governo FHC tenham se ampliados e se transformados no governo Lula, com destaque para o 

programa Bolsa Escola transformado no programa Bolsa Família. Trata-se, segundo Singer 

(2009; 2010), da “lógica do melhorismo”, e/ou da “pedagogia dos resultados”, na opinião de 

Saviani (2007).  

 

 

1.2   Novo-desenvolvimentismo: “ruptura paradigmática com a agenda (neo)liberal?” 

 

 

Não há consenso entre os teóricos das ciências econômicas, políticas e sociais quanto 

o atual padrão desenvolvimentista brasileiro. Tratar-se-ia do novo desenvolvimentismo ou do 

neo desenvolvimentismo?  

David Kupferé (apud RAMOS, 2013) defende que o neodesenvolvimentismo é o que 

se tem implantado no Brasil na atualidade, sobretudo a partir do segundo governo Lula, cuja 

essência reside na ênfase dada à questão da inovação e do progresso técnico, de um lado, e a 

questão da equidade e da distribuição de renda, de outro. Para o pensamento 

neodesenvolvimentista há a necessidade de se retomar no modelo de desenvolvimento alguns 

elementos do keynesianismo, mas, na prática, parece não haver objetivos que apontem para a 

transformação estrutural da economia e das condições sociais de vida da população. 

Embora se trate de uma divisão conceitual bastante tênue, face ao modo de “regulação 

lulista” no vigente regime de acumulação pós-fordista e financeirizado (BRAGA, 2012), o 

novo desenvolvimentismo também insere elementos do keynesianismo, mas como uma 

estratégia para dotar o neoliberalismo de uma agenda social para reduzir tensões sociais e 

políticas. Neste sentido, para Castelo (2010), Bresser Pereira (2006), Katz (2010) e Oliva 

(2010), o que opera no Brasil a partir de 2006 é o novo desenvolvimentismo. Esta tese 

também sustenta que ao longo do governo Lula constata-se duas orientações quanto à política 

econômica: neoliberal e novo desenvolvimentista.  

Caracterizam-se os três primeiros anos como neoliberal pelo fato da política 

econômica adotada pelo novo governo ter dado continuidade e ampliação as iniciativas que o 
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governo de Fernando Henrique Cardoso começou a implementar a partir de seu segundo 

mandato. A manutenção do receituário do Consenso de Washington de rígido ajuste fiscal e a 

adoção de políticas sociais focalizadas foi justificada pelo governo Lula, respectivamente, 

como forma de enfrentar a situação econômica em que encontrava o país (depreciação do real, 

aceleração da inflação e redução na linha de financiamento externo para o país) e como forma 

de amenizar os custos sociais da estratégia de desinflação rápida.   

Nesta perspectiva, segundo o governo, manter o ajuste fiscal era a forma de preservar a 

estabilidade monetária que se encontrava ameaçada pela fragilidade estrutural da economia na 

época, agravada por uma conjuntura política de incertezas e desconfianças do capital nacional 

e internacional com o novo governo, ainda que o PT e seu candidato, durante o período da 

campanha eleitoral de 2002, através da “Carta ao Povo Brasileiro” tenham enviado um recado 

ao empresariado e às instituições políticas do capital financeiro de que iriam dar continuidade 

a política econômica até então adotada.  

Mas, se por um lado, o ajuste fiscal possibilitou os superávits primários e a autonomia 

do Banco Central, por outro, ocasionou uma freada na realização de políticas sociais. Não 

acelerou substancialmente o crescimento da economia e tampouco melhorou a renda e o 

emprego. Por isso foi se fortalecendo dentro do governo outra orientação, a partir de 2006: a 

“novo-desenvolvimentista” afinada com o capital.  O que se verifica, por conseguinte, é uma 

série de medidas com vistas à aceleração do desenvolvimento social, tais como a elevação 

substancial do salário mínimo, a reestruturação de carreiras e salários de servidores públicos, 

o aumento do investimento público em programas sociais com vistas à eliminação da pobreza 

extrema e da diminuição das desigualdades, na dinamização do mercado interno de consumo 

de massa e programas de infra-estrutura (BARBOSA; SOUZA, 2010).  

Bresser Pereira (2006) foi um dos percussores na defesa de um novo 

desenvolvimentismo no Brasil, entendido por ele como um terceiro discurso; uma estratégia 

nacional de desenvolvimento entre o populismo da esquerda burocrática e o neoliberalismo da 

ortodoxia convencional. Para o autor, as principais diretrizes da estratégia novo 

desenvolvimentista consistem na importância do Estado em criar oportunidades de 

investimento a fim de ampliar a capacidade competitiva das empresas nacionais a nível 

mundial, e a necessidade de um grande acordo entre as classes sociais que mobilize 

empresários, burocracia pública e trabalhadores em torno do desenvolvimentismo. Conforme 

suas palavras, uma sociedade dotada de um Estado capaz de formular uma estratégia nacional 

de desenvolvimento.  

Este é também o pensamento da nova Cepal (2007). Possuidora de uma visão de 
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desenvolvimento adequado ao mundo globalizado de economias abertas defende que as 

condições para um desenvolvimento só poderão ser melhores estruturadas com a construção 

de um contrato social, em que os atores participantes se comprometam a colaborar na 

realização de certos objetivos.   

Decerto, o novo desenvolvimentismo encontrou conjuntura econômica e política 

internacional favorável, resultado do aumento da demanda no mercado mundial por produtos 

primários (commodities agrícolas e minerais) a partir de 2002-2003. Desde o início do 

governo, Lula iniciou uma política agressiva de exportação, centrada no agronegócio, nos 

recursos naturais e nos produtos industriais de baixa densidade tecnológica. Para se ter a 

dimensão da importância do agronegócio nas relações comerciais do Brasil com o resto do 

mundo, em 2004 o setor representou 40% de todas as vendas do país no exterior. A 

continuidade da fase ascendente do ciclo econômico mundial no início do segundo governo 

Lula (2006/2007) possibilitou a flexibilização do manejo da política macroeconômica e, por 

conseguinte, a obtenção de resultados melhores em termos de inflação, crescimento, emprego, 

salário e dívida pública. Possibilitaram um novo arranjo político-econômico interno, formado 

pela coalizão dos setores financeiro, agrobusiness e commodities.  Mas ao contrário do que se 

pode imaginar, o fato de o governo estimular a exportação visando à obtenção de saldos 

crescentes na balança comercial não atentava contra os interesses do grande capital financeiro 

e internacional, os principais beneficiados na era da hegemonia neoliberal.  

Este bloco de poder político, composto pelo capital internacional, grupos econômico-

financeiros nacionais e das frações de capital vinculados aos agronegócios, beneficiados na 

economia e no poder político durante o governo FHC, não se alterou no governo Lula. Não só 

o Estado promoveu e impulsionou o processo de concentração e centralização de capitais no 

âmbito dos grandes grupos nacionais, tanto na esfera produtiva quanto na financeira, como os 

tornou mais competitivos em escala global. O objetivo do Estado expresso no projeto político 

“novo-desenvolvimentista” foi reforçar um segmento do capital financeiro brasileiro e 

fortalecer os grandes grupos econômicos nacionais (privados e estatais). 

 Portanto, enquanto na era de hegemonia neoliberal tratou-se de preservar os 

privilégios do capital financeiro - que nos países de capitalismo dependente funciona, em 

grande medida, como capital usuário e predador, sem financiar a produção capitalista - no 

projeto novo-desenvolvimentistas, por sua vez, tenta-se canalizar as melhorias implementadas 

pelo Estado em favor dos industriais, mas sem contrapor a lógica do capitalismo dependente. 

Promove-se a ascensão política da grande burguesia industrial e agrária voltada para o 

comércio de exportação, mas sem deixar de priorizar os interesses do grande capital 
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financeiro nacional e internacional, que permanece hegemônico no interior do bloco no poder 

sob o governo Lula. Os grandes bancos comerciais estão entre os vinte maiores lucros do 

primeiro trimestre de 2005, conforme tabela abaixo publicada pelo jornal Folha de São Paulo. 

 

Tabela 3 - Os vinte maiores lucros do primeiro trimestre de 2005 

 segundo balanços divulgados até 13 de maio 

 

EMPRESA SETOR VARIAÇÃO (sobre 1º 

trimestre de 04) 

LUCRO LÍQUIDO 

     (R$ milhões) 

Vale do Rio Doce Siderurgia/met. 69% 1.615 

Bradesco Financeiro 98% 1.205 

Banco Itaú Financeiro 30% 1.141 

Usiminas Siderurgia/met. 180% 1.001 

CSN Siderurgia/met. 115% 717 

Gerdau Siderurgia/met. 81% 695 

Itaussa Financeiro 42% 679 

Cia. Sid. Tubarão Siderurgia/met. 207% 537 

Telesp Telecomunicações 17% 490 

Unibanco Financeiro 45% 401 

Banespa Financeiro 1% 331 

Gerdau Met. Siderurgia/met. 87% 312 

Telemar Telecomunicações 21% 282 

Aracruz Papel e Celulose ------ 201 

Copesul Química ------ 197 

Acessita Siderurgia/met. ------ 177 

Tractbel Energia Elétrica ------ 172 

CPFL Emergia Energia Elétrica ------ 166 

Votorantim Papel e Celulose ------ 145 

Ambev Alimentos/bebidas ------ 144 

Fonte: Caderno Dinheiro, Folha de São Paulo, 13/05/2005. 

 

 Neste sentido, as mudanças introduzidas no interior do bloco do poder pelo governo 

Lula também reforçam a hegemonia do capitalismo neoliberal. A linha divisória entre ambos 

não é tão rígida, já que são convergentes as práticas do Estado neoliberal e do Estado 

desenvolvimentista (HARVEY, 2008; KATZ, 2010). Não por acaso, a crítica feita pelos 

novos desenvolvimentistas ao neoliberalismo restringir-se apenas ao questionamento da 

ortodoxia econômica, com o propósito de se construir um “capitalismo com face mais 

humana”. 
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Este “capitalismo com face mais humana” fundamenta-se na necessidade de um novo 

modelo de desenvolvimento a ser adotado pelos países em desenvolvimento, conforme 

recomendação dos intelectuais orgânicos do capital. Um modelo que conjugue 

desenvolvimento econômico e desenvolvimento social no intuito de minimizar a pobreza e as 

desigualdades sociais, agravadas na América Latina a partir da segunda metade da década de 

1990, em decorrência dos processos de globalização (desregulamentação, livre comércio e 

privatização). Diferentemente do que é prescrito pela ortodoxia neoliberal, o novo-

desenvolvimentismo postulado só é possível através de uma maior intervenção do Estado na 

economia e na questão social, o que implica, a princípio, quebrar o círculo vicioso que 

reproduz a pobreza entre várias gerações. Não por acaso, o ataque a pobreza tenha ocupado o 

centro da agenda política do governo Lula desde o início do primeiro mandato. 

 A preocupação com a administração da pobreza sempre foi um dilema para o capital e 

ao longo de décadas tem sido traçadas diferentes formas de enfrentamento. No governo Lula 

algumas políticas foram adotadas com este propósito de reduzir a pobreza e as desigualdades 

sociais, segundo discurso de membros do governo e da alta cúpula do PT (OLIVA, 2010). 

Entre elas, os programas de construção de moradias populares, a democratização das 

oportunidades educacionais (como o Projovem Urbano e o ProUNI), a criação de  novas 

universidades públicas e escolas técnicas, além  das políticas de transferência de renda para os 

setores mais pobres (como o Programa Fome Zero e o Bolsa Família
24

), a recuperação 

expressiva do poder de compra do salário mínimo, a popularização do crédito para os 

segmentos anteriormente excluídos. Isto porque, como ressalta Braga (2012), o modelo de 

desenvolvimento atual teria colocado sobre o aumento do consumo popular a possível 

superação da crise macroeconômica. 

Em síntese, compreende-se o “novo-desenvolvimentismo” como um período de 

crescimento econômico com distribuição de renda, impulsionado pelas seguintes razões: 

 

1- retomada da participação do Estado na condução do processo econômico 

(planejando, investindo diretamente ou através das empresas estatais e induzindo 

investimentos no setor privado); 2- ampliação da oferta do crédito que, juntamente 

com a política de aumentos reais do salário mínimo e a política social (em especial 

o Bolsa-Família), propiciaram uma melhor distribuição de renda e com isso uma 

maior participação do mercado interno no crescimento econômico; e 3- a 

reorientação da política externa, em particular a política de comércio exterior, que 

permitiu a ampliação e diversificação (destino e natureza dos produtos) das 

                                                 
24

 O Programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda direta e condicional para famílias em 

situação de pobreza. Tem por objetivo a ruptura do “ciclo intergeracional da pobreza por meio das 

condicionalidades, que reforçam o exercício de direitos sociais nas áreas de saúde e educação” (MDS, 

SUMÁRIO EXECUTIVO, 2007). 
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exportações brasileiras (FILGUEIRAS et al., 2010, p. 36). 

 

No projeto “novo-desenvolvimentista”, portanto, o Estado passa a ser concebido como 

o regulador e coordenador de processos de desenvolvimento econômico e social, o que ocorre 

por meio de parcerias com o empresariado (CASTELO, 2010). Iniciada no governo Cardoso, 

a política de parceria público-privada robustece no governo Lula através das obras de infra-

estrutura, expressas no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC)
25

 e por meio de “serviços” 

públicos (como ocorridos na área educacional, por exemplo). Não obstante o discurso do 

governo informasse que as parcerias público-privadas ocorreria, primordialmente, em projetos 

de infra-estrutura de transportes, a legitimação jurídica do tipo de contrato entre o Estado e o 

setor privado vale para todas as atividades estatais sem quaisquer limitações.  

 As novas relações estabelecidas entre Estado e sociedade civil por meio de parcerias 

público-privadas fazem parte dos ajustes recomendados aos países em desenvolvimento na 

virada do milênio, como forma de superar os efeitos das crises econômicas que abateram o 

mundo capitalista nas décadas de 1990 e ajudar a acelerar os investimentos privados. A título 

de exemplo da sua importância no governo Lula, em 2005, o Ministério da Fazenda e 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em parceria com o FMI organizaram o 

“Seminário Internacional: melhoria da qualidade dos investimentos públicos e parcerias 

público-privadas”. Foram discutidos temas como: adequação das parcerias público-privadas 

ao orçamento anual e de médio prazo; mecanismos de implementação, monitoramento e 

avaliação; impactos fiscais a partir das experiências européias, latino-americanas e do Banco 

Mundial; leilões; e implementação em infra-estrutura de transportes, do poder judiciário, 

educação e saúde
26

. 

 As ações promovidas pelo governo Lula (parcerias público-privadas, políticas 

redistribuitivas e o atendimento de algumas demandas populares) são defendidas por 

intelectuais, como Francis Fukuyama, Bernardo Kliksberg e Anthonny Giddens, e estão 

presentes nas orientações das agências internacionais e nas Políticas de Desenvolvimento do 

                                                 
25

 O PAC é composto por cinco blocos: 1) Medidas de infra-estrutura, incluindo a infra-estrutura social, 

como habitação, saneamento e transporte em massa (o principal bloco); 2) Medidas para 

estimular crédito e financiamento; 3) Melhoria do marco regulatório na área ambiental; 4) 

Desoneração tributária; 5) Medidas fiscais de longo prazo. 
26

 O Seminário ocorreu de 25 a 27/04/2005. Participaram economistas e diretores das instituições financeiras 

globais (FMI, BIRD, BID e o Banco de Investimento Europeu), integrantes dos governos de diversos países 

(Departamento de Finanças do Canadá, Ministério do Planejamento do Chile, da Colômbia, do México e dos 

EUA, Ministério da Fazenda do Chile, Ministério da Economia, Fazenda e Indústria da França e do Partnerships 

do Reino Unido), economistas de universidades estrangeiras (PUCChile, Universidade de Yale-EUA, 

Universidade dos Andes-Colômbia), além de economistas nacionais (ENAP, BNDES) e integrantes do governo 

brasileiro (Ministério dos Transportes e da Justiça). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Infraestrutura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Financiamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio-ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
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Milênio, conforme veremos mais detalhadamente no próximo capítulo. Centrado na 

dinamização do mercado interno de consumo de massa, o novo-desenvolvimentismo do 

governo Lula tem o intuito de dar continuidade ao modo capitalista neoliberal, abalado com a 

crise econômica de 1998-1999.  

Neste sentido, no discurso novo-desenvolvimentista a globalização é compreendida 

como um sistema de intensa competição entre os Estados Nacionais, por meio de suas 

empresas. Daí a necessidade, segundo Bresser Pereira (2006), de fortalecer o Estado 

fiscalmente, administrativamente e politicamente, ao mesmo tempo em que se dão condições 

para as empresas nacionais serem competitivas a nível internacional. Nesse contexto, para se 

alcançar o desenvolvimento é essencial aumentar a taxa de investimento, devendo o Estado 

contribuir por meio de uma poupança pública positiva, fruto da contenção da despesa de 

custeio.  

O novo desenvolvimentismo distingue-se do antigo desenvolvimentismo. Este último, 

embora tenha incorporado, em alguns períodos, massas urbanas ao processo produtivo e ao 

sistema político, por meio da criação do salário mínimo, da sindicalização dos trabalhadores 

urbanos e da melhoria de vida de certas parcelas da população urbana ocasionada pelo 

crescimento econômico, não possuía uma política social consistente, o que fez com que a 

maioria da população brasileira continuasse excluída dos processos da “modernização” e da 

industrialização. O novo-desenvolvimentismo, ao contrário, constitui-se em desenvolvimento 

econômico aliado ao desenvolvimento social. Um processo de acumulação onde se conjuga 

crescimento econômico, distribuição de renda, redução significativa da pobreza e 

incorporação dos excluídos ao mercado de consumo. Ou seja, um padrão de desenvolvimento 

baseado no estímulo ao consumo, que provoca a reação das empresas para produzir e investir, 

dinamizando o mercado interno e retomando o ciclo do capital produtivo (BRAGA, 2012). 

Trata-se, portanto, de um modelo de desenvolvimento diferente do que foi 

implementado no país durante os anos 1960 e 1970 e do modelo clássico da social-

democracia européia. Um modelo que assume feições próprias, devido o caráter tardio do 

nosso capitalismo, a extrema concentração da renda e do patrimônio, a grande informalidade 

do mercado de trabalho, as pressões sobre a seguridade social causada pelo progressivo 

envelhecimento da população, o grande déficit da educação e da inovação tecnológica, bem 

como a necessidade de dar resposta aos desafios da sustentabilidade ambiental
27

. Um modelo 

                                                 
27

 As recomendações feitas pelas agências de fomento e expressas nas Políticas de Desenvolvimento do Milênio 

aos países em desenvolvimento, como o Brasil, em relação ao novo modelo de desenvolvimento e o novo papel 

atribuído ao Estado, a sociedade civil e a educação serão detalhadas no próximo capítulo.   
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econômico que tem o social como o principal eixo. Mas a que custos? 

 

 

1.3  O sentido pedagógico das políticas sociais e a configuração da indeterminação 

 

 

 A adoção de políticas focalizadas destinada aos segmentos mais vulneráveis foi um 

recurso utilizado pelo governo FHC com claro objetivo de evitar convulsões sociais em 

decorrência do aumento do desemprego e da pobreza e garantir a governabilidade. Lula não 

só deu prosseguimento a esta estratégia, como a ampliou, e afirmava que “nunca antes na 

história deste país” um governo promovera tamanha inclusão social, retirando milhares de 

pessoas da extrema pobreza por meio de políticas de distribuição de renda (como o Bolsa 

Família) e lhes resgatando a condição de cidadãos ao possibilitar a entrada no mercado de 

consumo. 

Ao dar muito mais publicidade às políticas sociais assistencialistas, focalizadas e 

compensatórias do que o seu antecessor, o governo Lula produziu uma nova administração do 

social. Empreendeu uma profunda transformação da dominação “dos debaixo”. Mas as 

políticas de renda compensatória, como o Bolsa Família, em vez de integrar os “excluídos”, 

consagram a fratura social; distribuem uns poucos recursos àqueles que jamais conseguirão se 

integrar, para que se possa dar andamento tranqüilo à usual política concentradora e 

excludente (PAULANI, 2010).  

Tratam-se de políticas que visam à retirada da condição de miséria daqueles que 

sequer conseguiram alcançar as condições mínimas de sobrevivência, mas sem conduzi-los à 

superação da condição de dependência às políticas de caráter assistencialistas. Temos ainda 

hoje no Brasil cerca de 1 milhão de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza 

(sobrevivendo com menos de 2 dólares ao dia) apesar do governo ter ampliado os programas 

assistencialistas e promovido a elevação nos valores das rendas compensatórias distribuídas. 

Pois trata-se de políticas de inclusão precária, de alívio e não de superação da pobreza, que 

executadas de forma isolada e atacando o problema pelos seus efeitos mantêm e realimentam 

as estruturas que produzem a pobreza (FRIGOTTO, 2004), mas que possuem enorme poder 

de contenção, de governabilidade, pois “impedem” que as péssimas condições de 

sobrevivência de uma parcela significativa da população causem convulsões e protestos que 

venham atrapalhar a expansão e a acumulação do capital.  

Com a crescente degradação das condições de existência dos trabalhadores após a 
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adoção do Brasil a agenda neoliberal, as expectativas de mudanças ressurgiram com a eleição 

de Lula da Silva para o governo federal, em 2002, e a afirmação do Partido dos Trabalhadores 

(PT) como a maior e mais representativa força política do país. No entanto, a chegada do PT 

ao governo federal reforçou a hegemonia neoliberal. O conservadorismo da política 

econômica é justificado pela necessidade de não promover rupturas que desestabilizassem a 

economia e o governo, pois era fundamental conquistar a confiança dos investidores e afastar 

o fantasma da inflação, como se observa no fragmento abaixo da “Carta ao Provo Brasileiro”, 

redigida ainda em campanha. 

 

Queremos equilíbrio fiscal para crescer e não apenas para prestar contas aos nossos 

credores. Vamos preservar o superávit primário o quanto for necessário para impedir 

que a dívida interna aumente e destrua a confiança na capacidade do governo de 

honrar seus compromissos. Mas é preciso insistir: só a volta do crescimento pode 

levar o país a contar com um equilíbrio fiscal consistente e duradouro. A 

estabilidade, o controle das contas públicas e da inflação são hoje um patrimônio de 

todos os brasileiros (Carta Ao Povo Brasileiro, Partido dos Trabalhadores, 2002).  

 

Lula buscou aliados no meio empresarial e financeiro, aquinhoando-lhes com 

expressivos ministérios. Afora a presidência e diretorias do Banco Central e a presidência do 

Banco do Brasil que foram entregues a operadoras do mercado financeiro e de capitais. E para 

impedir o julgamento na justiça comum do presidente do Banco Central, Henrique 

Meirelles
28

, este passou a ter status de ministro através Medida Provisória (MP), em agosto de 

2004.  

Mas também soube usar seu carisma como um poderoso anestesiante sobre as 

demandas populares que cresceram durante o governo FHC. Mas como só isso não é 

suficiente para a manutenção da ordem necessária à acumulação do capital e à diminuição do 

risco de investimentos do capital estrangeiro no país foi preciso responder a determinadas 

demandas dos movimentos sociais no intuito de obter certas margens de consentimento, 

conforme a prescrição dos “novos modos de governança” defendidos pelos intelectuais 

orgânicos do capital para os países em desenvolvimento e consolidadas nas Políticas de 

Desenvolvimento do Milênio.  

 Tratar-se-ia de um reformismo “pelo alto”, ao que Gramsci chamou de “revolução 

passiva” aliada ao transformismo de grupos radicais de oposição? Gramsci (Ibid., p. 286) 

ressalta que o transformismo é uma das formas históricas decorrente da “revolução passiva”. 

                                                 
28

 Na eleição de 2002, Henrique Meirelles foi eleito deputado pelo PSDB. Foi ex-presidente mundial do Banco 

de Boston, o segundo maior credor do país. 
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É o processo de cooptação das lideranças políticas e culturais das classes subalternas, com o 

intuito de excluí-las de todo efetivo protagonismo nos processos de transformação social. O 

modo pelo qual as classes dominantes obtêm o consenso passivo dos processos de transição 

pelo alto.  

À bem da verdade, a cooptação de principais lideranças políticas foi uma prática do 

governo Lula, a exemplo da nomeação como ministros do trabalho de ex-sindicalistas 

influentes na CUT, a garantia de assentos de outros sindicalistas nos conselhos gestores dos 

rentáveis fundos de pensão das estatais, a colocação de lideranças de oposição em altas 

posições nas empresas estatais, assim como o repasse de verbas para financiamento de 

projetos cooperativos as centrais sindicais.  

Essas ações de transformismo aliadas às políticas econômicas e sociais - como a 

ampliação do programa Bolsa Família, a elevação nos valores das rendas compensatórias, a 

ampliação do sistema universitário federal através de cotas, o aumento da oferta da educação 

profissional, a criação de políticas de juventude, a política de reajuste do salário mínimo 

acima da inflação, a retomada dos investimentos em infra-estrutura, o incentivo ao consumo 

das massas por meio do crédito consignado, entre outras – são braços da política econômica 

“novo desenvolvimentista” instituída no país e que contribuíram para transformar Lula em 

uma liderança popular incontestável. São ações que proporcionaram o consentimento ativo de 

muitos militantes sociais e fizeram, segundo Coutinho (2010), com que a nação ficasse 

subsumida à “hegemonia da “pequena política”
29

.  

São políticas que contribuíram (e ainda contribuem) para a desmobilização social e a 

despolitização de maior parte da população, o que reforça, como salienta Oliveira (2007), o 

quase aniquilamento das possibilidades de construção de uma “nova” sociedade baseada nos 

ideais socialistas de prevalecimento do trabalho sobre o capital. Momento de esfacelamento e 

anulação do campo da esquerda por meio da cooptação de movimentos sociais de diferentes 

matizes ideológicas à agenda do governo que acabam referendando as políticas do Estado, o 

que contribui para a despolitização do conflito de classes.  

Além de cooptar as principais lideranças e silenciar os trabalhadores pobres através 

                                                 
29

 Com base em Gramsci, a hegemonia da pequena política baseia-se no consenso passivo. Esse tipo de consenso 

não se expressa pela auto-organização, pela participação ativa das massas por meio de partidos e outros 

organismos da sociedade civil, mas simplesmente pela aceitação resignada do existente como algo “natural”. 

Existe a hegemonia da pequena política quando a política deixa de ser pensada como arena de luta por diferentes 

propostas de sociedade e passa, portanto, a ser vista como um terreno alheio à vida cotidiana dos indivíduos, 

como simples administração do existente. A apatia torna-se assim, não só um fenômeno de massa, mas é também 

teorizada como um fator positivo para a conservação da “democracia” pelos teóricos que condenam o “excesso 

de demandas” como gerador de desequilíbrio fiscal e, consequentemente, de instabilidade social (COUTINHO, 

2010). 
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das políticas assistencialistas e da satisfação de seus desejos de consumo, o “presidencialismo 

de coalizões” - decorrência do amplo e incoerente sistema de alianças partidárias formado 

durante a campanha eleitoral - destruiu a possibilidade de se aprofundar a disputa democrática 

à medida que quebrou a relação entre classes, interesses e representação, transformando o 

campo da política, do conflito, em um campo indeterminado, como ressalta Oliveira (Ibid.).  

Consequentemente, não há muito espaço para a esquerda radical no Brasil; para as propostas 

radicais de transformação estrutural.  

Diversos autores, como Mattos (2009)
30

, Leher (2002), Frigotto (2004),  apontam a 

utilização das políticas sociais focalizadas, de alívio a pobreza, como forma de anulação da 

política e, consequentemente, do enfraquecimento dos movimentos coletivos organizados
31

. 

Pois, como ressalta Singer (2009), o subproletariado brasileiro se satisfez com os graduais 

alívios em suas condições materiais de existência promovidos pelos dois governos de Lula. 

Por conseguinte, o que se processou foi um recuo do sentimento de pertencimento a uma 

coletividade social e de identificação com projetos de transformação social.  

 Verifica-se neste governo que a política foi substituída pela administração (não só da 

máquina estatal, mas também da popularidade do presidente, da pobreza, dos distintos 

interesses das frações das classes dominantes e dirigentes). Como afirma Oliveira (2007; 

2010), a política partidária deixou de ser concebida como caminho relevante para a 

transformação e, consequentemente, passou a despertar pouco interesse à maioria dos 

trabalhadores. Embora não seja um fenômeno exclusivo do Brasil, mas da América Latina 

grosso modo, este desinteresse se evidencia no segundo turno da eleição presidencial de 2006, 

quando 23% dos eleitores não compareceram ao pleito; 4% anularam o voto e 5% votaram em 

branco, totalizando 31% do eleitorado.  

 Ademais, ainda que as políticas concretas implementadas no governo Lula não sigam de 

forma mecânica roteiros estabelecidos por consultores e analistas de organismos 

internacionais, não há como negar o atrelamento de tais políticas às orientações das agências 

multilaterais, como o Banco Mundial, o BID e a (nova) Cepal, cujos interesses econômicos e 

                                                 
30

 Mattos (2009) ao analisar o refluxo de movimentos políticos e sociais dos trabalhadores durante o governo 

Lula identifica três níveis de estratégias de “contenção” empregadas pelas classes dominantes: a violência 

institucional, ou a dominação mantida pela coerção mais extrema materializada pelo alto índice de pessoas 

mortas de forma violenta pela ação policial; as políticas sociais focalizadas em detrimento dos direitos 

universais; e o investimento ideológico nas propostas de empreendedorismo, empregabilidade, inserção social, 

responsabilidade social, feito pelos grandes grupos capitalistas, através de fundações privadas, ONGs e entidades 

empresariais, cuja idéia central é de que “a saída para os problemas dos trabalhadores está no seu esforço 

individual para adequar sua ética ao modelo empresarial de competitividade e produtividade” (ibid., p.08) .  
31

 João Pedro Stédile não concorda com tais idéias, considerando leninista a posição dos referidos autores. Para 

ele estamos em um momento da guerra de posição. 
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políticos convergem com os interesses das frações das classes dominantes e dirigentes 

brasileiras. Indubitavelmente a agenda do Banco Mundial avançou neste governo. À nível de 

exemplificação, a educação continua tendo seus contornos definidos por essas agências, pois 

interessa a frações da sociedade. São condicionalidades, mas que são operadas pela coalizão 

de classes dominantes no bloco do poder.  

Florestan Fernandes e Francisco de Oliveira nos ajudam a compreender a manutenção 

da adesão incondicional do governo Lula à agenda do Banco Mundial no tocante as políticas 

sociais, aí incluídas as políticas educacionais e de juventudes. Ambos autores em diversas 

obras evidenciaram a opção política da burguesia brasileira ao longo do século XX por um 

projeto de capitalismo dependente, associado e subordinado aos centros hegemônicos do 

capital e marcado pelo desenvolvimento desigual e combinado.   

 

 

1.4  Florestan Fernandes: alicerces epistemológicos para compreensão da permanência 

do capitalismo dependente no Brasil no governo Lula 

 

 

A principal preocupação que havia por parte da política externa, ao longo do período 

nacional-desenvolvimentista, de colocar os temas do desenvolvimento e do 

subdesenvolvimento, da transferência de tecnologia e da superação das desigualdades entre os 

países como assuntos centrais das relações internacionais foi abandonada durante o período de 

predomínio do neoliberalismo no Brasil. Foi substituída por uma política que, fundamentada 

nos ditames do Estado Mínimo, colocava ênfase na integração do país ao “processo da 

globalização”. O pressuposto implícito dessa política era de que o país, ao aceder à 

globalização e à nova ordem internacional orientada pelos interesses estratégicos da única 

superpotência, participaria mais do comércio mundial e da prosperidade mundializada. Mas 

não foi isso o que aconteceu. A conseqüência maior da política externa ao paradigma do 

Estado Mínimo foi a diminuição do país no comércio mundial, a redução do protagonismo 

internacional do país, o que serviu para retroalimentar a vulnerabilidade externa da economia 

brasileira. 

O governo Lula rompeu esse círculo ao implementar uma nova política externa. A 

nova política externa, ao diversificar as parcerias econômicas e comerciais contribuiu para 

aumentar os superávits comerciais e, consequentemente, garantir a estabilidade 

macroeconômica no país. Esse saldo positivo foi de fundamental relevância para a geração do 
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novo-desenvolvimentismo. Pois, se no plano interno o novo padrão de desenvolvimento 

estruturou-se na distribuição de renda, na eliminação da pobreza e na dinamização do 

mercado interno de massa, no plano externo, ele reflete a busca incessante de novos espaços 

para o país e a redução das assimetrias políticas, econômicas e comerciais entre as nações, 

define seus defensores. Nesta perspectiva, a questão é: o governo Lula, ao promover um novo 

projeto de desenvolvimento e uma nova inserção do país internacionalmente, apresentando-se 

em melhores condições de projetar os interesses nacionais no plano externo, rompe com a 

nossa especificidade de capitalismo dependente e coloca o país no caminho da autonomia? 

 Fernandes (1975) ao formular algumas categorias analíticas, como autocracia, 

capitalismo dependente e heteronomia, buscou construir alicerces adequados para a 

compreensão da cultura política brasileira. Investiga a particularidade da sociedade brasileira 

através da relação que mantém com o exterior, principalmente por acreditar que há 

determinações da sociedade brasileira que não podem ser apreendidas nos limites nacionais. 

Articulando singularidade e generalidade situa o Brasil no contexto das relações que o 

determinam - o da expansão mundial do capitalismo -, e identifica nossa especificidade como 

um capitalismo dependente, isto é, uma das formas que o desenvolvimento capitalista assume 

na sua fase monopolista; a forma periférica e dependente do capitalismo nas quais se 

associam as formas nacionais e estrangeiras de capitalismo financeiro, que resulta, com 

veremos adiante, numa “economia de mercado capitalista duplamente polarizada, destituída 

de auto-suficiência e possuidora, no máximo, de uma autonomia limitada” (1975, p. 24). 

Ao salientar as diferenças da expansão capitalista nos centros autônomos e regiões 

heterenômicas, Florestan ressalta a forma diferenciada do Brasil e da América Latina à 

integração capitalista. Por essas regiões não terem tido as mesmas condições de acumulação 

capitalista originária dos países industrializados, apropria-se da categoria “desenvolvimento 

desigual” do capitalismo, formulada por Lênin, para demonstrar que no Brasil (como na 

Prússia) houve uma revolução burguesa de tipo “não clássico” (FERNANDES, 1975). É este 

desenvolvimento desigual que faz com que tenhamos a coexistência de tempos desiguais do 

capitalismo, a coexistência imbricada entre o arcaico e o moderno, fazendo com que “o 

sistema econômico sob o capitalismo dependente coordene e equilibre estruturas econômicas 

em diferentes estágios de evolução econômica” (1975, p.50). Por isso crítica a ideia do 

subdesenvolvimento como uma etapa do desenvolvimento, um estágio transitório do 

capitalismo marcado por algumas “carências”. Para ele, a sociedade brasileira não é arcaica 

nem expressão do atraso, mas capitalismo moderno, forma específica do desenvolvimento 

capitalista, fruto da convergência entre os interesses internos e externos. 
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Fernandes não trabalha na perspectiva das teorias da dependência, posto que o 

substantivo na análise do capitalismo dependente não é a dependência, mas a natureza do 

capitalismo, a maneira como a dependência é produzida e partilhada. Diferentemente, não 

pensa a dependência propriamente entre nações, mas sim por meio dos conflitos de classe 

gerados por viverem os homens coletivamente. Para o autor, a chave da diferenciação interna 

não é o progresso técnico e sim a autonomia, daí não trabalhar com o sistema centro/periferia 

e sim com a noção “autonomia/heteronomia”. E ao pensar a dependência (ou heteronomia) 

através do conceito de capitalismo dependente dirige sua atenção para as relações de classe, já 

que são as classes sociais que dinamizam o desenvolvimento capitalista.  

Sendo assim, a dependência não é fruto exclusivamente da dominação externa, mas da 

articulação entre os mecanismos de fora para dentro e de dentro para fora, tendo as burguesias 

locais papel importante nessa articulação. Estas “se empenham em garantir as condições 

desejadas pelos parceiros externos, pois vêem em seus fins um meio para atingir seus próprios 

fins” (FERNANDES, 1979, p. 54).  Aceitam serem parceiras das burguesias hegemônicas, 

ainda que parceiras menores e subordinadas. Tratam-se de relações de dominação que se 

conjugam e não se rivalizam, na qual uma não se fortalece sem ou contra a outra 

(FERNANDES, 1981). 

As burguesias brasileiras organizam e constroem nossa especificidade capitalista, 

através dessa articulação de interesses, na qual os interesses econômicos nacionais “somente 

prevalecem onde e quando não colidem ou coincidem com as tendências de concentração de 

poder e de monopolização das vantagens econômicas, imperantes no mercado mundial”. É a 

partir dessa dinâmica que se é possível compreender as razões da inexistência de um projeto 

de nação e a impotência da burguesia brasileira em se contrapor às estruturas da dependência 

e conduzir autonomamente as transformações capitalistas. Isso porque, segundo Fernandes 

(2008), ela já nasce atrelada ao imperialismo, o que faz com que não assuma o papel de 

paladina da civilização, se comprometa com tudo que lhe seja vantajoso e tire proveito dos 

tempos desiguais e da heterogeneidade da sociedade brasileira, ajustando-se a situação 

segundo seus múltiplos interesses
32

.  

                                                 
32

 Afirmar isto não significa que essas frações sejam pouco poderosas. Ao contrário, para Florestan, o fato de 

terem dado a forma específica ao capitalismo e as relações de classes pautadas num grau de exploração brutal 

das classes trabalhadoras é demonstrativo de seu poder. É falsa, portanto, a ideia de que o imperialismo conspira 

por burguesias nacionais fracas, pois o que as frações burguesas imperialistas querem é ter governos capazes de 

manter a estabilidade. Ao imperialismo interessa frações capazes de estruturar o consenso em bases adequadas, 

por isso apóia as frações hegemônicas que sejam capazes de fazer isso.  (FERNANDES, 1975, p. 341).  
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Como se observa, Florestan recoloca as relações de classe no centro da constituição 

dos mecanismos próprios do capitalismo. Por isso, para ele, a explicação sociológica do 

subdesenvolvimento econômico deve ser procurada no mesmo fator que explica o 

desenvolvimento econômico sob o regime de produção capitalista, isto é, “como as classes se 

organizam e cooperam, ou lutam entre si, para preservar, aperfeiçoar, fortalecer ou extinguir 

aquele regime social de produção econômica”(LIMOEIRO-CARDOSO, 1975, p.15). A 

explicação macrossociológica do subdesenvolvimento deve ser buscada nas relações de 

classe, no desenvolvimento desigual e combinado e no capitalismo dependente. Ou seja, na 

maneira como o capitalismo se estrutura no Brasil. 

Por meio deste viés de análise, rompe-se a visão ingênua de subserviência pura dos 

países subdesenvolvidos aos países desenvolvidos, pois mostra que a convergência entre os 

interesses internos e externos (fonte de estabilidade econômica e política do país) impede que 

haja rupturas definitivas com o passado nas sociedades de capitalismo dependente. Daí a 

modernização ocorrida no país ter sido uma modernização conservadora, haja vista a 

transformação da realidade sócio-econômica ter ocorrida apenas superficialmente, já que ao 

lado das novas estruturas sociais e econômicas criadas sob o impulso da expansão urbana e da 

implantação do setor capitalista permaneceram intactas as estruturas econômicas e sociais 

constituídas sob a égide do sistema colonial, entre elas, a degradação material e moral do 

trabalho, o despotismo nas relações humanas, o privilegiamento das classes possuidoras, a 

super concentração de renda e o crescimento econômico dependente (LIMOEIRO-

CARDOSO, 1995). Ainda que tenham surgido novos protagonistas com a emergência da 

sociedade de classes no contexto do capitalismo competitivo, estes tornaram-se também 

agentes de uma aparência nova das velhas e persistentes estruturas da sociedade brasileira, 

uma vez que “a absorção das estruturas arcaicas pela industrialização e expansão do consumo 

de massa não permite remover todas as fontes de desequilíbrio e de tensão, ao nível estrutural 

(o que exigiria um sistema econômico capitalista auto-suficiente e autônomo)” 

(FERNANDES, 1975, p.65/66). 

Para o autor, as estruturas econômicas em diferentes estágios de desenvolvimento 

podem ser combinadas organicamente e articuladas ao sistema econômico global, cumprindo 

a função do rendimento máximo por meio da exploração em limites extremos do trabalho – 

único fator constantemente abundante. Neste sentido,  

 

sob o capitalismo dependente, a persistência de formas econômicas arcaicas não é 

uma função secundária e suplementar. A exploração dessas formas, e sua 

combinação com outras, mais ou menos modernas e até ultramodernas, fazem parte 
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do “cálculo capitalista‟ do agente econômico privilegiado. Por fim, a unificação do 

todo não se dá (nem poderia dar-se) ao nível da produção. Ela se realiza e organiza, 

economicamente, ao nível da comercialização e, sem seguida, do destino do 

excedente econômico. Em conseqüência, o agente econômico “mais arcaico”, que 

não tem possibilidades (ou só tem possibilidades estreitas) de reinvestir uma 

parcela do excedente econômico em suas unidades produtivas (agrícolas, de 

criação, extrativas etc.), preenche as funções econômicas que decorrem de sua 

posição no sistema econômico: a) servir de elo entre o mercado interno e o mercado 

externo na captação de excedente econômico; b) alimentar uma pequena porção do 

mercado interno com alto poder de consumo; c) servir de elo entre o “setor arcaico” 

e o “setor moderno” do sistema econômico, transferindo para o crescimento deste 

último, indireta ou diretamente, parcelas substanciais do excedente econômico 

gerado no primeiro (que não podem ser reinvestidos nele, de modo produtivo, 

mantidas as condições de articulação do sistema econômico) (FERNANDES, 1975, 

p. 53). 

 

Verifica-se no capitalismo dependente que ambos setores mantém dependência com o 

capital externo. Desse modo, em vez de concorrer para o aparecimento de uma economia 

capitalista auto-suficiente esta ordem econômica induz a monopolização do crescimento pelo 

setor moderno, infundindo neste as aparências do “capitalismo avançado” e aumentando a 

distância em relação ao setor arcaico (ibid., p.57). Afinal, como ressalta Fernandes, „o 

capitalismo dependente está sempre se transformando, seguindo as evoluções das sociedades 

centrais hegemônicas, sem no entanto conseguir mudar o padrão de transformação‟ 

(FERNANDES, 1973, p.55). E isto é possível graças, entre outras mediações, ao padrão de 

solidariedade existente entre as diversas frações da burguesia, construída no 

compartilhamento da precedência da “propriedade”, do “direito de propriedade”, da “empresa 

privada” e da “ordem econômica competitiva”. É isto que possibilita um ajustamento social e 

político das diversas frações da burguesia, a união de interesses que torna possível a 

articulação de estruturas econômicas arcaicas e modernas no mesmo sistema econômico 

(1975, p.80). 

Portanto, as burguesias nas sociedades de capitalismo dependente não possuem a 

autonomia que propõem ter. Trata-se de uma autonomia relativa, subordinada a uma 

heteronomia que ocorre mediante a forma como o capitalismo está estruturado. O anseio de 

uma autonomia econômica é sufocado como parte das exigências da situação sob o 

capitalismo dependente, já que são “forçadas” a subordinarem aspirações de autonomia 

nacional a interesses econômicos
33

. Aí consiste os limites da “revolução dentro da ordem” e a 
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 Segundo Fernandes, as burguesias locais são vítimas de sua própria situação de classe, à medida que ao 

mesmo tempo em que possuem poder para resguardarem sua posição econômica e os privilégios dela decorrentes 

no cenário nacional, “é impotente noutras direções fundamentais, a tal ponto que induz e fomenta um 

crescimento econômico que a escraviza ao domínio dos núcleos hegemônicos externos” (FERNANDES, 1975, 

p.78). 
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ideologização do discurso que identifica a burguesia como vetor progressivo da sociedade. 

Neste sentido, a forma desigual e combinada do desenvolvimento capitalista brasileiro, 

a constituição de estruturas híbridas em que convivem o arcaico e o moderno é uma 

construção interna e não externa. Deriva das correlações de forças presentes na sociedade e da 

opção consciente das classes dominantes e dirigentes em aliar-se aos interesses das burguesias 

externas, o que ocasiona a burguesia desse país “ostentar uma adesão aparente ao progresso”, 

mas professar “uma política de conservantismo cultural sistemático”(FERNANDES, 1975, p. 

212). Tudo isso faz com que se crie, preserve e legitime um padrão de mudança social que 

continuamente reorganiza a dependência e, com ela, a espoliação, a miséria e as iniquidades 

sociais. Por isso, para Fernandes (1976), é fundamental identificar e interpretar os fatores de 

resistência à mudança, pois são estes fatores, associados a relação de parceria subordinada da 

burguesia brasileira e as relações de sobre-exploração e opressão política estabelecidas com as 

demais classes sociais que fazem com que nos países de capitalismo dependente conjugue 

crescimento econômico dependente com miséria, exclusão e ausência de direitos.  Produza 

uma democracia restrita, onde além de excluir a grande maioria dos direitos, “as classes altas 

passam a resguardar o privilegiamento de sua posição como se ele devesse ser natural, eterno 

e sagrado” (FERNANDES, 1975, p. 69).  

Desse modo, ainda que tenham sido feitas em outro contexto histórico, as questões 

provocativas de Fernandes continuam oportunas na atualidade, a saber:   

 

Teriam essas burguesias condições para romper sua cômoda associação com os 

capitais externos, agora que eles parecem tão sedutores? Poderão desejar uma 

ruptura, no momento em que as influências externas adquirem a aparência de 

quebrar, por seu próprio ritmo e intensidade, o impasse existente entre setor arcaico 

e setor moderno, abrindo ao capitalismo dependente novas vias de crescimento 

econômico, com lucros fabulosos? (1975, p. 88). 

 

Com base no autor e considerando a reconfiguração do Brasil nas relações 

internacionais sob o governo Lula, a nova inserção do país no capitalismo mundial não 

conduziu-se no sentido de romper com o capitalismo dependente. Algumas análises, como as 

de Garcia (2010), Sader (2010) e Oliva (20011), apontam a liderança brasileira no Cone Sul, o 

pagamento da dívida externa e a participação do Brasil no Grupo dos 20 (G-20) como 

expressão de mudanças da participação do país na correlação de forças internacionais. Outras, 

como Leher (2007), Castelo (2010), Oliveira (2007; 2010) e Paulani (2007) apontam que não 

houve mudanças quanto ao sentido das políticas implementadas, evidenciando a congruência 

dos interesses de frações das classes dirigentes e dominantes brasileiras aos interesses da 
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burguesia internacional, demonstrando que as políticas implementadas não romperam o 

padrão de heteronomia brasileira.  

A despeito do papel atual do Brasil na nova fase do imperialismo mundial, ela se faz a 

custas da super expropriação e exploração das classes trabalhadoras e da permanência da 

heteronomia. As medidas de política econômica do governo Lula não foram adotadas no 

sentido de romper com as iniciativas que Fernando Henrique Cardoso começou a implementar 

no seu segundo mandato com a finalidade de contornar as dificuldades que o próprio modelo 

capitalista neoliberal havia criado. Pelo contrário, elas foram ampliadas e reforçadas. São 

inevitabilidades do capitalismo dependente e da coalizão de alianças em detrimento de uma 

economia nacional-popular. 

Portanto, a chegada do PT ao governo federal em 2003 não minou a hegemonia 

neoliberal, como muitos esperavam. Manteve a política profundamente regressiva dos altos 

juros, o crescimento econômico com a reprodução da desigualdade entre as classes sociais e 

as condições necessárias para que o grande capital financeiro pudesse valorizar com rapidez, 

isto é,  o câmbio  relativamente estável e o pagamento da dívida pública externa e interna de 

juro elevado. Inclusive, o pagamento dos juros e amortizações das dividas interna e externa 

ilustra bem a hegemonia do setor financeiro em detrimento dos interesses dos trabalhadores. 

Cabe acrescentar que Lula triplicou a dívida interna do país. Em 2003, no início do seu 

governo, a dívida externa era de 212 bilhões de dólares e a dívida interna era de 640 bilhões 

de reais. Com o pagamento da dívida externa, em 2007, através da venda de títulos públicos, a 

dívida interna do país saltou para 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Em 2008, porém, a dívida 

externa retornou e ao término do seu governo, em 2010, a dívida externa já era de 214 bilhões 

de dólares, ao passo que a dívida interna estava em torno de 1 trilhão e 650 bilhões de 

reais(!!). No “efeito bola de neve”, a dívida externa não pára de crescer e em janeiro do ano 

passado já estava na casa de 312 bilhões de dólares, segundo dados da Cia World Factbook. 

De 2008 ao primeiro trimestre de 2013 a dívida externa brasileira teve um crescimento de 

60%, conforme notícia publicada no Jornal Estado de São Paulo
34

.  

 Para pagamento de juros, amortizações e refinanciamento da dívida o governo 

destinou 44,93 % do Orçamento Federal de 2011. Ou seja, 635 bilhões de reais (!). Mais uma 

vez a área social foi um dos setores que mais sofreu com o corte para pagamento dos juros da 

dívida.  No orçamento Federal de 2011 sofreu redução de 50 bilhões de reais. Mas enquanto 

as despesas nas áreas dos direitos sociais básicos sofreram redução significativa, aquelas 

                                                 
34

 Jornal Estado de São Paulo,  de 11/05/2013. 
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destinadas à assistência social cresceram um pouco.  Em contrapartida, os balanços dos 

grandes bancos privados brasileiros mostram que, ao longo dos últimos anos, a receita oriunda 

do recebimento de juros de títulos da dívida pública representou quase 50% da receita total 

dessas instituições. 

Portanto, com a retomada da idéia de desenvolvimento a burguesia atrelada ao capital 

financeiro (nacional e internacional) manteve sua hegemonia, assim como ocorrera no 

governo anterior, período de predomínio do neoliberalismo no Brasil. Na área educacional, a 

revogação do Decreto nº2208/97 e a instituição do Decreto nº 5154/04, a instituição do 

Fundeb, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o PNE enviado ao Congresso 

Nacional em 2010, o projeto Universidade Nova, o ProUni, o Reuni e a tentativa da reforma 

universitária, demonstram a permanência do caráter minimalista e instrumental da educação 

no Brasil desde a era neoliberal. Agora, porém, eclipsado pelo discurso de “inclusão” e de 

“oportunidades” propagado por variados aparelhos de hegemonia, que constrói consenso e 

dirige as classes subalternas a considerar tais reformas como ampliação da justiça social 

“nunca antes ocorrida na história deste país”.  

O resultado dessas políticas, das ações do Estado-educador e os contornos que 

adquirem no cotidiano não são de todo determinados e previsíveis, face às contradições. 

Entretanto, indubitavelmente, elas possuem uma matriz. Advém das “recomendações” 

contidas nos relatórios dos organismos internacionais e nos acordos firmados 

internacionalmente e são orientadas para a obtenção do consenso passivo/ativo “dos debaixo” 

para as reformas empreendidas.  

Por meio de políticas assistencialistas e compensatórias destinadas aos trabalhadores 

empobrecidos, aliada às políticas de claro atendimento aos interesses das frações de classes 

dominantes nacionais e das burguesias internacionais, o governo Lula agrada os opostos, 

silencia o conflito de classe e propicia um novo lastro ao modelo capitalista neoliberal. Pôs 

em prática a formação de um novo tipo de trabalhador requerido pela nova sociabilidade 

capitalista na virada do milênio, através de programas como o ProJovem Urbano. Daí não ser 

obra do acaso a plena aprovação e elogio do FMI, Banco Mundial e Febraban as políticas 

implementadas pelo governo Lula. O mesmo elogio e aprovação que essas agências 

representantes do capital teceram ao governo Fernando Henrique Cardoso, francamente 

neoliberal. 
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2 CAPITAL SOCIAL E AS ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS PARA A NOVA 

SOCIABILIDADE DO CAPITAL: PARTICIPAÇÃO, CIDADANIA E 

DEMOCRACIA NA PERSPECTIVA LIBERAL 

 

 

O crescimento da pobreza e a intensificação da desigualdade social, entre outras 

tensões sociais mundiais acumuladas desde a formação social capitalista e intensificadas a 

partir dos anos 1990, “forçaram” os intelectuais orgânicos do capital a investirem em novas 

medidas e ajustes com vistas à garantir a manutenção do capitalismo na virada do milênio e 

assegurar a posição da classe dominante-dirigente. Levaram os governos a repensarem as 

funções do Estado e as políticas públicas implementadas no intuito de impedir convulsões que 

coloquem em risco a coesão social. Muitos são os argumentos apresentados por esses 

intelectuais para justificar os ajustes “orientados” aos países em desenvolvimento. 

Para Fukuyama (2005), por exemplo, principal ideólogo do neoliberalismo norte-

americano, os países pobres e periféricos não entenderam bem o significado do „Estado 

mínimo‟. Ao reduzir o tamanho do Estado, enfraqueceram dimensões que são imprescindíveis 

para a estabilidade econômica e política. Ele, assim como Kliksberg (1998, 2003) e Giddens 

(2005), defende a necessidade de construção de um novo “Estado democrático”, remodelado 

em suas funções, cuja eficiência administrativa consista na capacidade de administrar riscos. 

Um Estado gerenciador que articule desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, 

que esteja atento às incidências da globalização e do mercado sobre a problemática social, e 

seja agressivo no desenvolvimento de capital humano e capital social. Conforme o 

pensamento da nova Cepal (2007), um Estado ativo que regule os mercados, no sentido de 

garantir melhor ambiente institucional para as decisões privadas, a livre iniciativa e o estímulo 

a concorrência. 

Há entre os economistas nacionais os que dialogam com este pensamento e defendem 

a necessidade de se reformular a orientação do Estado brasileiro. Bresser Pereira (2006), por 

exemplo, defende a necessidade de haver um conjunto de reformas institucionais e de 

políticas econômicas para que as nações de desenvolvimento médio, no início do século XXI, 

busquem alcançar os países desenvolvidos. Denominando de “novo desenvolvimentismo” a 

estratégia baseada na macroeconomia keynesiana e na teoria econômica do desenvolvimento, 

sustenta ser fundamental que o Brasil retome a agenda desenvolvimentista, ou seja, que o país 

fortaleça o Estado fiscalmente, administrativamente e politicamente, e, ao mesmo tempo, dê 

condições às empresas nacionais para serem competitivas internacionalmente.  
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 Os intelectuais orgânicos do capital agem para que haja um tipo de desenvolvimento 

não somente ligado a questão ambiental, mas também à estabilidade econômica e política; o 

que eles denominam de “desenvolvimento sustentável”. Para isso, novos conceitos são 

elaborados e alguns outros são ressignificados, como os conceitos de sociedade civil, 

cidadania, participação, democracia e capital social, servindo de estratégia para educar e 

conformar as massas à nova sociabilidade instituída e garantir a coesão social. Isso não é algo 

novo. Marx e Engels já nos mostraram a capacidade do capitalismo em tempos de crises de 

promover ajustes, criando elementos necessários ao processo de expansão de acumulação de 

riquezas, tanto na infraestrutura quanto na superestrutura.  

 Vejamos alguns desses ajustes. 

 

 

2.1  Capital Social e as estratégias educativas no contexto das Políticas do Milênio e do     

Novo Desenvolvimentismo 

 

 

Face às reformas implementadas com intuito de conter o crescimento da pobreza e da 

desigualdade social uma nova pedagogia foi posta em ação - pedagogia da hegemonia 

(NEVES, 2005) - com o intuito de evitar o conflito e garantir a conquista do consenso e 

adesão das massas às reformas empreendidas. A literatura tem demonstrado o quanto à 

retomada da idéia de investimento em “capital social” cumpre esta função, passando a ser 

utilizado pelos cientistas políticos das últimas décadas e recomendado, a partir do final da 

década de 1990, aos países de capitalismo dependente em vias de desenvolvimento pelas 

principais instituições multilaterais, como o Banco Mundial, Bid, ONU e suas unidades 

Unesco e a Cepal. 

Embora nos círculos acadêmicos o uso do termo “capital social” ocorra desde 1916 - 

quando Hanifan (1916) chamou a atenção para a importância do envolvimento comunitário 

para o sucesso escolar e invocou a idéia de capital social para explicar isso - foi, entretanto, no 

começo dos anos 1990, a partir das obras de Coleman (1988) e Putnam (2002) que o “capital 

social” reaparece como um instrumento de análise muito promissor. Principalmente para o 

estudo dos fenômenos econômicos, por se tratar de um conceito que permite aplicações no 

plano microssociológico.  

Trata-se, porém, de um “conceito” completamente diferente do formulado por 

Bourdieu, que compreende o capital social  
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um conjunto de recursos potenciais que deriva das redes duráveis de relações, mais 

ou menos institucionalizadas, de mútuo conhecimento e reconhecimento ou, em 

outros termos, deriva do pertencimento a um grupo que assegura o volume de capital 

(econômico, cultural, simbólico) de cada um daqueles aos quais está ligado, 

sancionando e reforçando as distinções de classe (MOTTA, 2010). 

 

 Se para Bourdieu capital social reforça as distinções da classe, para Coleman e Putnam 

não há distinção, pois todos possuem potencial de capital social. Para Coleman (1988), 

“capital social” é a capacidade das pessoas trabalharem juntas, visando a objetivos comuns 

em grupos e organizações. Esta capacidade de associação é uma porção distinta do capital 

humano e depende do grau em que as comunidades compartilham normas e valores e 

mostram-se dispostas a subordinarem interesses individuais aos de grupos maiores. Coleman 

identifica múltiplas formas de capital social, entre elas, as obrigações e as desobrigações que 

ligam os indivíduos, o grau de confiança da estrutura, o fluxo de comunicação que transita nas 

relações sociais e facilita a ação, as relações de reciprocidade que favorece a confiança 

interpessoal e a disponibilidade de ajuda mútua. 

Para o autor, capital social é um atributo da estrutura social e não uma característica da 

pessoa, pois existe no espaço relacional. Não são os indivíduos que desenvolvem capital 

social, mas sim os atores corporativos e as suas relações.  

Putnam (2002) aborda-o numa dimensão cultural. Ao retomar o “conceito” de capital 

social formulado por Coleman, elabora sua definição durante pesquisa na Itália moderna, ao 

longo de 20 anos, entre 1970-1990. Tendo como pergunta central “por que alguns governos 

democráticos têm bom êxito e outros não”, seu objetivo foi verificar, empiricamente, as 

restrições que o contexto social impõe ao desempenho institucional, isto é, se o êxito de um 

governo democrático depende de quão próximo seu meio se acha do ideal de uma 

comunidade cívica. Na sua obra não há uma definição clara do termo “capital social”, mas 

sim um conjunto de variáveis “estruturais” e “atitudinais” que levam à formação de redes de 

cooperação visando à produção de bens coletivos e à capacidade de estabelecer laços de 

confiança interpessoal. Apesar das distintas definições que utiliza, Putnam privilegia uma 

dimensão do capital social: as redes de compromisso cívico, isto é, o associativismo e as redes 

sociais. 

Portanto, ao se estabelecerem múltiplas associações “horizontais” no interior da 

população, multiplicam-se os laços de interdependência recíproca entre os habitantes. As 

regras de reciprocidade generalizada e os sistemas de participação cívica estimulam a 

cooperação e a confiança social que resultam em equilíbrios sociais. Todavia, para o autor, o 
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pré-requisito indispensável para a produção e estabilização de capital social é que as relações 

sociais de solidariedade e cooperação se estendam para além do confinamento da família e de 

parentesco.  

Como resultado da pesquisa, Putnam define dois fatores essenciais para promover 

melhores desempenhos produtivos e sociais, e promover o crescimento econômico: a 

“consciência cívica” e as intervenções voluntárias de indivíduos associados na cobrança por 

melhor desempenho das instituições políticas. O autor identifica a “consciência cívica” como 

a difusão de uma ampla confiança interpessoal que facilita a cooperação entre os cidadãos 

para objetivos comuns, o que favorece o funcionamento das instituições políticas e das 

atividades econômicas. Portanto, a cultura cívica e a confiança interpessoal formam um 

recurso fundamental de poder para os indivíduos e a sociedade.  

São as associações cívicas que fazem com que os hábitos de cooperação, solidariedade 

e espírito público, isto é, o “capital social”, seja incutido nos membros de uma comunidade. 

Conforme o autor é “a consciência que cada um tem de seu papel e de seus deveres como 

cidadão, aliado ao compromisso com a igualdade política, que constitui o cimento cultural da 

comunidade cívica” (ibid., p.192).   

Para Putnam a dotação de capital social de uma determinada sociedade tem profunda 

influência no funcionamento das instituições. Quanto mais elevado é o capital social, melhor é 

o funcionamento das instituições e do sistema econômico. Por este motivo, o norte da Itália 

com uma forte tradição cívica e uma ampla dotação de capital social tem conhecido o 

desenvolvimento econômico e obtido melhor funcionamento das instituições políticas. No sul 

da Itália, por sua vez, onde as redes de compromisso cívico que poderiam favorecer a ação 

coletiva é deficiente, carente ou inexistente, e as dotações de capital social são baixas devido 

ao familismo, o clientelismo e a ilegalidade, fez com que as regiões tivessem instituições 

ineficientes, governos ineficazes, atraso econômico e um escasso desenvolvimento da 

sociedade civil. 

Com base na análise sócio-cultural da teoria da governança de Tocqueville, para 

Putnam o problema das desigualdades econômico e social, em qualquer formação histórico-

social, pode ser superado se colocar no centro a questão da cultura cívica e o papel das 

associações locais, ou seja, está relacionada à capacidade de o indivíduo adquirir virtudes 

cidadãs (capital social), limitando a questão da desigualdade a uma questão de moralidade e 

de administração eficaz e eficiente.  

A virtude cívica formulada por Putnam aponta quatro indícios: o primeiro; está 

calcado na idéia de comunidade cívica de Tocqueville, na noção de que o interesse próprio 
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deve estar inserido no contexto das necessidades públicas e, ao mesmo tempo, deve ser 

sensível ao interesse coletivo; segundo, deve prever a igualdade política entre os seus 

cidadãos, isto é, direitos e deveres iguais para todos; o terceiro, baseia-se na busca do 

consenso e da tolerância para os conflitos nas discussões públicas; e quarto, refere-se à ideia 

de que as associações civis reforçam a eficácia e a estabilidade da democracia (HIGGINS, 

2004). 

Ao encontro das idéias de Putnam, Saegert, Thompson e Warren (2001) também 

defendem que o capital social, através de suas relações de cooperação e reciprocidade, 

confiança, civismo, normas e obrigações sociais pode ser uma ferramenta importante para 

pensar a diminuição da vulnerabilidade social dos pobres. Portanto, a confiança interpessoal é 

um dos fortes indicadores de capital social. É requisito fundamental para a formação de 

associações voluntárias e potencializador da participação em instâncias coletivas.  

Fukuyama (1996) é outro teórico que caminha nesta direção. Para o autor, o nível de 

confiança inerente à sociedade é uma característica cultural que tem grande importância no 

bem estar de uma Nação e em sua capacidade de competir. Adverte que os economistas 

devem considerar os dotes relativos de capital social, pois, segundo ele, há uma relação entre 

sociedades de alta confiança, com abundante capital social - como a Alemanha, os Estados 

Unidos e o Japão - e a capacidade de criar grandes organizações de negócios privados. Essas 

três sociedades foram as primeiras a desenvolverem grandes corporações modernas, 

profissionalmente administradas. Em contrapartida, as economias de sociedades de confiança 

relativamente baixa - como a Tailândia, Hong Kong, França e Itália - impediram a emergência 

de corporações modernas profissionalmente geridas. Neste sentido, o argumento central da 

obra de Fukuyama é de que antes de poderem criar riquezas, os seres humanos têm de 

aprender a trabalharem juntos, visto que existem hábitos éticos, tais como a capacidade de 

associação espontânea, que são cruciais para a inovação organizacional e, consequentemente, 

para a criação da riqueza.  

Ao lado da proposta de formação de redes cívicas e da cooperação movidas por laços 

de confiança ente seus membros e sentimentos de solidariedade, há a defesa da equidade 

como meio de os países em desenvolvimento melhorar os resultados econômicos, sociais e 

políticos a longo prazo. Sen (2001) é um dos defensores da adoção de políticas sociais 

equitativas para promoção do crescimento econômico. Por meio de uma visão 

mutidimensional da pobreza, não restrita à falta de recursos econômicos, o economista 

indiano adverte sobre a necessidade de a economia adotar um viés diferente do modelo da 

ortodoxia neoliberal, hegemônico na década de1990, e de superar os enfoques reducionistas 
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do pensamento econômico convencional.  

Ao desfazer a fronteira entre a ética e a economia
35

 e apontar para os perigos presentes 

na “poderosa retórica da igualdade humana” dos liberais, Sen afirma que as políticas públicas, 

ao rejeitar variações interpessoais apresentam resultados diversos dos desejados, tornando-se, 

assim, altamente antiigualitárias. Para Sen (ibid.), a avaliação das necessidades humanas tem 

de ajustar-se à existência de uma diversidade humana generalizada. Ou seja, seres humanos 

distintos ensejam necessidades e prioridades distintas, logo, a busca de igualdade de certos 

aspectos implica, necessariamente, a desigualdade de outros. Assim, em vez de os 

formuladores de políticas se perguntarem o “porque da igualdade”, deveriam questionar-se 

sobre qual igualdade é desejável. Ao perguntar “igualdade de quê?” expõe a idéia central de 

sua teoria: dada a diversidade humana, há aspectos em que a desigualdade pode ser aceita. 

A idéia defendida por Sen de que a desigualdade social é reproduzida através do 

princípio da igualdade é partilhada por demais autores e difundida pelos organismos 

internacionais através de documentos direcionados aos países em desenvolvimento para 

reorientação de suas políticas com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável. O 

documento produzido pelo Banco Mundial sob o título “Equidade e Desenvolvimento: visões 

gerais”, síntese do “Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2006”, defende que maior 

equidade produz uma “operacionalidade econômica mais eficiente, gestão mais eficaz do 

conflito, maior confiança, melhores instituições e um melhor uso de todos os potenciais 

recursos da sociedade, inclusive os recursos das pessoas de baixa renda” (BIRD, 2005, p.10). 

A abordagem do desenvolvimento sustentável difundida é a de que crescimento econômico 

aliada a equidade resulta em altas taxas de crescimento econômico.  

Com efeito, os intelectuais orgânicos do capital introduzem estratégias e mudanças 

conceituais para enfrentar as contradições e crises vividas pelo capitalismo ao final do século 

XX. Após chegarem a conclusão de que as catástrofes sociais originadas pelo modelo 

macroeconômico neoliberal poderiam colocar em risco o funcionamento orgânico do capital, 

retoma-se a idéia de desenvolvimento – retirada do debate com a introdução da ideologia da 

globalização – através das políticas de desenvolvimento do milênio. Nestas, promover 

oportunidades, facilitar a autonomia e aumentar a segurança são estratégias propostas para 

atacar a pobreza, agora concebida por um enfoque multidimensional. Significa que a pobreza 

agora “é mais que renda ou desenvolvimento social; é também vulnerabilidade e falta de voz, 
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 Para Amarthya Sen (1999) limitar a visão da pobreza à esfera da renda e da riqueza seria um erro grave do 

ponto de vista ético e moral, posto que essa visão desconsidera  as dimensões não-econômicas, ou seja,  valores 

que podem ser considerados pelos indivíduos como importantes para o seu bem estar.    
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poder e representação” (BIRD, 2000, p.12). Nesta perspectiva, a forma de enfrentar essa 

complexidade está na autonomia e na participação, “especialmente dos segmentos pobres e 

excluídos da sociedade”.   

Para se obter “melhor uso de todos os potenciais recursos da sociedade, inclusive os 

recursos das pessoas de baixa renda” necessários para o desenvolvimento sustentável, 

recomendam-se políticas sociais focalizadas e equitativas, promotoras de capital social. Esta 

perspectiva pragmática e instrumental é a concepção que o Banco Mundial possui sobre o 

“capital social”: a capacidade de a sociedade civil se associar para cumprir compromissos e 

produzir “estoques pessoais de ativos”, que vão refletir “na melhoria das condições de 

trabalho, no aumento da produtividade e, conseqüentemente, na capacidade das pessoas de 

produzirem bem-estar para si próprio e para suas famílias” (MOTTA, 2008, p. 37). Assim, em 

vez de pessoas egoístas que só pensam em si, é preciso construir uma nova teleologia de 

cooperação e solidariedade, que se concretiza através da participação.  Como afirmam os 

arautos do novo milênio, “os pobres são os principais agentes de luta contra a pobreza” 

(BIRD, 2000 p. 12) e a educação escolar tem papel crucial nesse processo.  

 

 

2.2  Educação escolar e capital social: as estratégias para a “nova” cidadania na “década 

da educação para o desenvolvimento sustentável” 

 

 

Na concepção dos organismos internacionais a educação não somente é prioritária, 

mas indispensável para o desenvolvimento sustentável do novo milênio, principalmente por 

ainda haver desafios que colocam em risco o desenvolvimento, tais como a pobreza, consumo 

desordenado, degradação ambiental, decadência urbana, crescimento da população, 

desigualdades de gênero e raça, conflitos e violação de direitos humanos. Frente a esses 

desafios torna-se imperativo promover um modelo de desenvolvimento para o próximo 

milênio que, além de garantir o intenso processo de acumulação de riquezas aos detentores de 

capital, garanta o não esgotamento dos recursos naturais e humanos - a reposição de matéria-

prima e de mão-de-obra barata. O elemento humano é agora amplamente reconhecido como a 

variante fundamental no desenvolvimento sustentável. Para isso, a educação é imprescindível, 

pois “tem a função de prover os valores, atitudes, capacidades e comportamentos essenciais 

para confrontar esses desafios” (UNESCO, 2005, p.10). Daí a instituição da Década da 



74 

 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável
36

, a vigorar de 2005 a 2014. Afinal, a 

educação é a força motriz para que ocorra a mudança necessária. 

Envolvendo todos os espaços formativos (formal, não-formal e informal), segundo a 

Unesco a educação para o desenvolvimento sustentável requer a reorientação das abordagens 

educacionais – currículo e conteúdos, pedagogia e avaliações – com o objetivo de contribuir 

para a “melhoria da qualidade de vida, particularmente para os mais necessitados e 

marginalizados, o pleno exercício dos direitos humanos, incluindo igualdade de gênero, 

redução da pobreza, democracia e cidadania ativa” (Ibid., p. 31). 

O Banco Mundial destaca o papel da educação no combate a pobreza ao defender a 

reforma intelectual e moral, com atuação direta nas esferas microssociais e individuais para o 

enfrentamento da “questão social”. Neste mesmo sentido, para a Cepal (2000), a educação 

também tem papel fundamental no processo de redução das desigualdades sociais e na 

“inclusão social". É por isso que no conjunto de suas orientações também estão inseridas 

orientações de políticas de acesso e melhoria do ensino público. Seja porque o aumento da 

instrução (básico) é necessário para a produção de capital social das camadas mais pobres da 

população, seja porque os programas educacionais, com as mudanças curriculares e as novas 

formas de gestão, proporcionam a escola pública uma maior relação com a comunidade. Os 

cepalinos defendem a necessidade de programas que visem à formação de dirigentes e 

capacitação dos pobres a participarem das decisões comunitárias.    

 A centralidade da educação para a produção de capital social é reconhecida e 

recomendada por alguns estudos recentes no Brasil, que defendem o capital social como 

necessário para a formação e difusão de uma nova identidade política, fornecedora das bases 

para a cultura cívica, a coesão social e para uma nova relação entre dirigentes e dirigidos no 

capitalismo contemporâneo. Silveira (2005), ao pesquisar se as instituições de ensino podem 

contribuir para a formação de capital social e o empoderamento da juventude em Porto 

Alegre, conclui que há uma predisposição positiva dos jovens em relação ao capital social e 

ao empoderamento, apesar de as instituições de ensino terem falhado na promoção de uma 

cultura política participativa, cívica e solidária. Acredita que por meio de uma educação 

                                                 
36

 A Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS), cuja duração será de 2005 a 2014, foi 

decidida durante a 57ª sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas realizada em 20 de dezembro de 2002 e 

instituída através da Resolução nº 57/254. A UNESCO foi designada como a agência líder para promover a 

Década.  O objetivo da Educação para o Desenvolvimento Sustentável é promover valores éticos, por intermédio 

da educação, na perspectiva da promoção de mudanças nos estilos de vida das pessoas e na construção de um 

futuro sustentável. Com base no Plano Internacional de Implementação, elaborado pela Unesco, “o objetivo 

global da Década é integrar os valores inerentes ao desenvolvimento sustentável em todos os aspectos da 

aprendizagem com o intuito de fomentar mudanças de comportamento que permitam criar uma sociedade 

sustentável e mais justa para todos” (UNESCO, 2005, p.17). 
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cidadã pode-se estimular o capital social, por entender que este tipo de educação tem o 

propósito de estimular a capacidade de discernimento dos cidadãos na esfera política, 

econômica e social; cultivar competências cognitivas, procedimentais e associativas nas 

pessoas, para que elas sejam protagonistas em suas relações sociais com o Estado e o 

mercado.  

 Na contramão dessas argumentações encontram-se estudos, como Motta (2012), 

Barbosa (2009) e Neves (2010) que mostram o caráter pragmático e instrumental do capital 

social, utilizado pelos defensores do capital no intuito de formar para o conformismo, ao tratar 

as questões sociais como produtos de comportamentos inadequados dos indivíduos. Ao fazer 

uso do discurso de ampliação da democracia, de maior participação dos pobres nas decisões e 

à formação de lideranças capazes de impedir que as reivindicações extrapolem a esfera local 

garante, assim, a coesão social e a governabilidade.  

 Para realização deste empreendimento há a necessidade de reformas na educação; 

necessidade de novos currículos escolares a fim de formar o “trabalhador de novo tipo”. 

Desse modo, além de capital humano, a educação agora tem a função de produzir também 

capital social, pois “sem participação ampla, sem capital humano e capital social, é 

improvável que o desenvolvimento seja rápido e sustentável, pois a exclusão de grandes 

segmentos da sociedade desperdiça recursos potencialmente produtivos e gera o conflito 

social” (BIRD, 2004, p.5).  

 Com base nessas “novas” orientações, o Estado assume cada vez mais a tarefa 

educadora da classe trabalhadora para a nova cidadania capitalista neoliberal. A educação, 

neste contexto, cabe preparar não somente para os novos perfis profissionais, mas produzir 

nas comunidades pobres “estoques pessoais de ativos”, evitando desperdícios de recursos 

potencialmente produtivos para a formação do exército “industrial” de reservas. Para a massa 

não habilitada com as competências requeridas pela globalização cabe-lhes fomentar a 

produção de capital social; formar para a construção de uma cidadania adequada ao modelo 

de sociabilidade neoliberal de Terceira Via, pautada no trabalho voluntário, na solidariedade, 

na conciliação dos interesses de grupos plurais, na auto-organização, no envolvimento das 

populações com as questões ligadas às suas localidades e na participação como colaboração 

de todos em prol de uma harmonia social (FALLEIROS; PRONKO; OLIVEIRA, 2010).  

O fomento ao capital social por parte de vários intelectuais orgânicos do capital parte 

da constatação de que num “mundo tão mudado” novas relações entre Estado e sociedade 

civil são necessárias para atenuar os efeitos das políticas econômicas neoliberais, frutos da 

ineficiência gestora do Estado. Segundo tais argumentos, é preciso que o Estado se renove – 
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de um Estado gerenciador para um Estado indutor do desenvolvimento. Um Estado que siga 

os moldes da gerência empresarial e, portanto, “não deve remar, mas assumir o leme: não 

apenas controlar, como também desafiar” (GIDDENS, 2001, p. 16).  

Mas para o fortalecimento do Estado e a garantia da coesão social faz-se necessário o 

fortalecimento da sociedade civil, e este pode ser alcançado através do restabelecimento do 

sentimento cívico dos cidadãos. Para a Cepal (2007) a falta de civismo refletida em atitudes 

de repúdio e marginalização da política não contribui para o fortalecimento do sentido de 

pertencer à sociedade e dificulta a governabilidade democrática e a celebração de acordos e 

pactos sociais estáveis. De acordo com esta concepção, a resolução de muitos problemas 

sociais é uma questão de maior envolvimento cívico das pessoas, de um novo individualismo.  

Neste sentido, para a alteração deste quadro de declínio cívico, Giddens defende a 

atuação do Estado em pequenos grupos, principalmente nos grupos mais pobres, já que o 

envolvimento cívico é menos desenvolvido nas camadas sociais desfavorecidas pelos “ventos 

da mudança social e econômica”.  Para o autor, é particularmente em comunidades mais 

pobres que o incentivo à iniciativa e ao envolvimento locais podem gerar o maior retorno. 

Desse modo, o governo, junto com a sociedade civil, deve estimular o sentimento 

comunitário, no sentido de solidariedade em relação àqueles que têm preocupações 

semelhantes e que se juntam para empreender uma “jornada pela vida”. 

No Brasil, percebe-se a (re)configuração do Estado com base nessas ideias já no 

segundo governo de Fernando Henrique Cardoso e consolidada a partir de 2006, momento em 

que a visão “novo-desenvolvimentista” foi se fortalecendo dentro do governo Lula. 

Fundamenta-se na noção de que a construção de uma agenda nacional de desenvolvimento só 

pode se dá por meio de um contrato social. Como propõe Bresser Pereira (2006), uma 

coalizão de classes nacionalista que mobilize empresários, burocracia pública e trabalhadores 

em torno do desenvolvimentismo, o que exige a reconfiguração do Estado e o estabelecimento 

de novas relações com a sociedade civil. Um Estado indutor do desenvolvimento econômico e 

social, necessário para a retomada do crescimento econômico e as correções de fluxo do 

capital, sem perder, contudo, sua função educativa – de educar a classe trabalhadora para a 

nova sociabilidade capitalista, face à impossibilidade da garantia plena da teoria do capital 

humano. Os intelectuais orgânicos do capital, portanto, deslocam o eixo da sua argumentação 

- do individualismo para o coletivo (de indivíduos) - chamando à “participação” e à 

“responsabilidade social” vários setores da sociedade civil, reafirmando, assim, a parceria 

público-privada.   

 Essa nova relação entre Estado e sociedade civil para fins de educar para a cultura 
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cívica da solidariedade e, com isso, garantir a coesão social necessária para a reprodução do 

capital, ocorre, entre outros canais, por meio de políticas destinadas a jovens trabalhadores. A 

exemplo do ProJovem Urbano, através da Participação Cidadã e das ações comunitárias que 

os jovens participantes são levados a realizar, como veremos no capítulo 4 desta tese. A 

participação, entretanto, é disputada por projetos políticos antagônicos, tanto de matriz liberal 

quanto crítica. A fim de contribuir para a análise da pesquisa empírica que realizamos, 

consideramos necessária a reflexão, a priori, sobre a participação nessas distintas matrizes.  

 

 

2.3  A retomada da participação social na perspectiva liberal 

 

 

 A participação imprime distintos significados e propósitos. Originária do latim 

participatio, participationis, participatum, participar significa “tomar parte em”, “fazer 

parte”, compartilhar, associar-se pelo sentimento ou pensamento, isto é, “ser parte” de um ato 

ou processo, de uma atividade pública, de ações coletivas (AVELAR, 2007). De forma 

sucinta, é a ação de indivíduos e grupos com o objetivo de influenciar o processo político. 

Todavia, a questão da participação política
37

 e social dos sujeitos pertencentes às distintas 

classes sociais tem provocado inúmeras discussões e posicionamentos ao longo da história 

política.  

 Trata-se de debate secular acerca da definição sobre o modus operandi da democracia 

e da cidadania; dos “requisitos” que qualificam o indivíduo como cidadão. Decerto, a 

democracia idealizada por Rousseau ainda está para ser construída historicamente. Este 

legado da democracia participativa, fundamentada na participação de todos, que garante 

igualdade quanto à participação efetiva dos cidadãos nos processos decisórios, suscita 

inúmeras críticas face à complexidade das sociedades contemporâneas
38

. Sua suposta 

impossibilidade tem servido de argumento para aqueles que defendem uma democracia 

restrita, reservando o direito de participação e organização a uma minoria privilegiada, 

detentora da propriedade privada e dos meios de produção. Esta é a concepção da visão 

                                                 
37- De modo geral, com base em Sani (1986) considera-se participação política desde comparecer a reunião de 

partidos, comícios, grupos de difusão de informações, até o inscrever-se em associações culturais, recreativas, 

religiosas, ou ainda realizar protestos, marchas, ocupações de prédios etc. Na contemporaneidade, com a difusão 

da informática pode-se compreender a participação política também por meio desse canal. 
38

 Face à dificuldade de realização desta democracia participativa de todos no atual nível de complexidade social, 

Ingrao (apud COUTINHO, 2008) defende uma “democracia de massas”, caracterizada por “uma articulação 

organizada entre democracia representativa e democracia de base, capaz de favorecer a projeção permanente do 

movimento popular no Estado, transformando-o” (COUTINHO, 2008, p.34). 
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liberal, na qual a participação tem um sentido decisional e excludente. 

 Diversos teóricos, como Locke, Kant, Benjamin Constant, Schumpeter e Sartori 

empenharam-se na defesa da participação excludente, ao limitar o processo eleitoral reservado 

aos proprietários de capital. Kant, por exemplo, reconhecia que todos eram iguais e tinham 

direitos civis, mas nem todos teriam direitos políticos, somente aqueles que pagavam 

impostos e tinham propriedade, ou melhor, quem tinha independência de juízo. Nesta mesma 

direção, Benjamin Constant defendia que só quem tem interesse na conservação da Nação 

(leia-se o proprietário, por ser dono de uma parte da Nação), é quem tem direito ao voto. 

Afirmava que “não podemos mais usufruir da liberdade dos antigos que era constituída pela 

participação ativa e constante no poder coletivo. A nossa liberdade deve, ao contrário, ser 

constituída pela fruição pacífica da independência privada” (BOBBIO, 1993, p. 9). Para o 

autor, aquela concepção de liberdade é algo do passado, uma vez que as pessoas têm o direito 

de não participar e contratar pessoas que vão cuidar dessa esfera pública. Apesar de citar “os 

antigos”, seu alvo principal era Rousseau – para quem a soberania não poderia ser 

representada; defensor da democracia direta.  

 Kant e Constant teorizam sobre uma prática instituída no contexto do sufrágio 

universal, da socialização da política decorrente das mobilizações e embates promovidos 

pelos grupos excluídos da participação política. À bem da verdade, os liberais exprimiam uma 

profunda desconfiança para com toda forma de governo popular e defenderam o sufrágio 

restrito durante todo o século XIX e décadas do século seguinte
39

.   

 A dimensão mais discutida referente à participação diz respeito ao seu papel na 

tomada de decisão. Este, aliás, é um dos debates mais fecundos em torno da democracia. Para 

alguns teóricos, como Rousseau, a tomada de decisão deve ocorrer por meio da participação e 

envolvimento direto e permanente do cidadão. O governo é concebido como um corpo 

intermediário, encarregado da execução das leis e da manutenção da liberdade em nome do 

povo, que pode limitar, modificar e retomar o poder quando lhe aprouver. Para outros 

teóricos, como Schumpeter (1942), a participação consiste em escolher lideres que devem 

decidir e governar. Afinal, o que interessa ao povo não é quem tem poder, mas os efeitos das 

decisões, que compensações terá e que necessidades poderão ser satisfeitas (TEIXEIRA, 

2002).    

 O papel ativo dos cidadãos de matriz rousseauriana é defendido pelos teóricos da 

                                                 
39

 Por isso, os liberais não vêem nenhum problema em se afirmar antidemocráticos, por defender a restrição da 

participação a uma elite proprietária.  À exemplo de Schumpeter (1942), para quem a participação direta é 

considerada como própria de pequenos grupos e constitui ameaça à governabilidade caso fosse generalizada. 
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chamada “democracia participativa”, no qual a educação tem acentuado papel na formação de 

cidadãos tolerantes a diversidade e de virtude cívica desenvolvida. O desafio posto aos 

teóricos participacionistas diz respeito a dimensão decisória, isto é, de como se dá este 

processo numa sociedade complexa e diferenciada como a sociedade contemporânea; como 

garantir a participação dos vários segmentos sociais no processo de tomada de decisão
40

.  Se 

participação é a tentativa de influir diretamente sobre a tomada de decisões, nos últimos 

tempos a expressão tem adquirido outros significados. No Brasil apresenta-se revestida de um 

caráter muito mais social do que político e pouco orientada para a decisão, isto é, para a 

intervenção dos atores da sociedade civil no processo decisório, de forma organizada e não 

episódica. Isso, porém, não é um fato novo na história recente do nosso país. 

 

 

2.4 O fomento a participação dos pobres em ações comunitárias: o desenvolvimento de 

comunidade (DC) na era desenvolvimentista 

 

 

 Estimular a cidadania e a participação social é um dos objetivos da Política Nacional 

de Juventude e o Projovem Urbano enquanto ação desta política propõe no seu itinerário 

formativo criar oportunidades para que os jovens realizem o exercício da cidadania. Esta é a 

principal finalidade das atividades teóricas e práticas da disciplina Participação Cidadã, 

conforme expresso nos documentos oficiais. Espera-se que o programa contribua para a 

formação de comportamentos mais participativos e o engajamento dos jovens nas questões 

coletivas de sua comunidade e cidade.   

 O fomento a participação social das camadas pobres da população não é algo novo no 

Brasil e tem sido objeto de investigação em diferentes áreas do conhecimento. Na Sociologia, 

nas décadas de 1970 e 1980, a participação foi vinculada ao problema da marginalidade social 

e do desenvolvimento, concebida como uma estratégia fundamental para a superação do 

subdesenvolvimento. Também se fez presente nos estudos do campo do Serviço Social, tendo 

sido a “pedagogia da participação” uma das pedagogias executadas na trajetória do 

                                                 
40

 Esta já é uma das críticas feitas pelos liberais a Rousseau e ainda que não haja uma resposta efetiva para tal 

desafio face aos múltiplos obstáculos à participação, como o crescente grau de precarização das condições 

objetivas da maioria dos trabalhadores brasileiros, não significa que não tenha havido experiências alternativas. 

À efeito de exemplifcação, podemos citar as experiências em torno do Orçamento Participativo empreendidas 

por alguns municípios brasileiros, onde os moradores locais, independentes das condições sócio-econômicas 

podem opinar em relação aos destinos e a utilização dos recursos públicos.  
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profissional da área. Muito presente no período desenvolvimentista pós-guerra, a “pedagogia 

da participação” tratava-se de práticas educativas de integração do indivíduo e do povo nos 

processos de promoção social com vistas à união de todos, técnicos e povo, para o progresso 

da nação. Sob a influência do Serviço Social anglo-saxão, das correntes de pensamento 

funcionalistas/estruturalista e fenomenológica e com base na teoria do “Community 

Development” introduzem-se as técnicas de participação e mobilização popular de 

“Desenvolvimento de Comunidade” (DC).  

  O DC pode ser entendido como um processo técnico-metodológico de ação que tem 

na comunidade sua base social e a participação como um dos seus conteúdos fundamentais. 

Muito embora o trabalho comunitário enquanto processo técnico-metodológico chegue ao 

Brasil na década de 1940
41

, sua disseminação efetiva se inicia somente no final da década de 

1950 e início da década seguinte
42

. Este é o período em que as diversas propostas de trabalho 

comunitário formuladas pela ONU para as áreas subdesenvolvidas são denominadas de 

“desenvolvimento comunitário”; em pleno contexto da guerra fria e da ideologia 

desenvolvimentista e da modernização. Contexto em que as novas forças ligadas ao capital 

monopolista penetram no país (governo Juscelino Kubitschek) e passam requerer dos órgãos 

públicos uma política de modernização dos valores e atitudes da população, de modo a 

ampliar o mercado de consumo e instrumentalizar técnica e disciplinarmente o mercado de 

trabalho. Como expõe Souza,  

 

expande-se o DC no final da década de 50 do século passado, numa perspectiva de 

modernização dos diversos setores da vida das populações desenvolvidas. Esta 

expansão traz como consequencia a abertura de um mercado de consumo para os 

produtos industrializados e a modernização da mão de obra para preencher as 

exigências do mercado de trabalho penetrado pelo capital monopolista (SOUZA, 

2010, p.43). 

                                                 
41- Em 1944, a Escola de Serviço Social de São Paulo inaugura em seu currículo a disciplina Organização de 

Comunidade que, posteriormente, passa a integrar o currículo das demais escolas de Serviço Social do país. 

Aliás, são as Escolas de Serviço Social as responsáveis pela formação do profissional do DC e pioneiras na 

introdução e disseminação inicial das ideias e sistemáticas de ações destinadas aos trabalhos comunitários. A 

disseminação do DC se deu também por meio de alguns seminários e congressos, como o “I Seminário Latino-

Americano de Desenvolvimento de Comunidade”, realizado em Porto Alegre em 1951; o Seminário  de 

Educação de Adultos para o Desenvolvimento de Comunidade, em 1957, sob patrocínio da UNESCO; o 

Seminário Nacional sobre as Ciências Sociais e o Desenvolvimento de Comunidade Rural no Brasil, realizado 

no Rio de Janeiro, em 1960,  e a “XI Conferência Internacional de Serviço Social”, com temática voltada para 

“Desenvolvimento em Comunidade Urbanas e Rurais”, realizada em 1962; Seminário de Desenvolvimento e 

Organização de Comunidade, realizado no Rio de Janeiro, em 1963 (AMMANN, 1997; SOUZA, 2010). 
42

 Em 1950, inicia-se no Brasil a experiência da Missão Rural de Itaperuna , no Rio de Janeiro, que inspirada nos 

princípios e técnicas de desenvolvimento comunitário, pretende assentar as base para um programa nacional de 

melhoria das condições de vida econômica e social das áreas agrícolas.  Embora admita a “distinção de raças, 

sexo, classes, credo político ou religioso”, visa a formação de um espírito comunitário, chamando a atenção de 

que pelo esforço conjunto é possível resolver problemas comuns e realizar com mais eficiência o bem-estar da 

comunidade (AMMANN, 1997). 
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Trata-se de uma perspectiva instrumental do DC, que passa a ser considerado 

estratégia da política de modernização desenvolvimentista. Na ótica dos países desenvolvidos, 

a questão é a ajuda externa e o trato dos problemas de atraso cultural, o que se traduz em levar 

aos países subdesenvolvidos a assumirem os valores da modernidade desses países. Nesta 

perspectiva a comunidade passa a ser concebida como um meio importante para a 

disseminação dessa política de modernidade. É considerada a unidade básica de 

desenvolvimento para mudança de valores e atitudes a serem assumidas pela população, já 

que a problemática social se apresenta como resultante de comportamentos desviados dos 

valores de desenvolvimento do homem e da sociedade
43

.  

Com efeito, o DC é implementado no Brasil em decorrência de movimento provocado 

por organizações internacionais e de uma política de modernização, ambos interessados na 

expansão do sistema capitalista no país, na qual a comunidade era a base social. Inspirado na 

teoria parsoneana, onde a sociedade é concebida como um sistema social constituído por 

subsistemas harmonicamente integrados, a integração
44

 era concepção norteadora dos 

programas e dos intelectuais do DC. Enquanto parte constitutiva da sociedade, a comunidade 

ideal a ser atingida é a “comunidade integrada”, aquela onde 

 

a cooperação é plena e total; em que há alto grau de sociabilidade e civismo; 

elevados padrões de vida e educação; grupo familiar forte; coexistência pacífica das 

religiões e das classes sociais, não havendo distinção social entre o proprietário, o 

gerente e a mão-de-obra; grande estabilidade social contribuindo para um mínimo de 

problemas sociais, crime prostituição, miséria [...] a recreação sadia, o equilíbrio 

social e Espiritual explicam a ausência de tensões, conflitos ou frustrações 

(AMMANN, 1997, p. 42/43).  

 

 Por esta concepção, a comunidade é apresentada com uma unidade consensual, com 

problemas e interesses comuns, onde inexiste o antagonismo de classes. Isto não ocorre por 

acaso, pois no contexto da guerra fria, em que o comunismo é uma preocupação constante do 

governo, há o temor e desconfiança nos grupos conservadores no sentido de tornar as massas 

populares conscientes de seus problemas e, por conseguinte, exerça pressões de natureza 

política. Neste sentido, o que se busca com o DC é um processo educativo a fim de assegurar 

                                                 
43

 Ao se conceber o DC como um processo de mudança cultural dirigida em prol da modernização 

(conservadora!), a educação de adultos, sobretudo no meio rural, tornava-se uma grande estratégia para tais 

propósitos. Para a suposta modernização da agricultura, por exemplo, alegava-se a necessária mudança cultural, 

já que o processo de inovação esbarrava nas resistências das populações locais. Assim, a Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo (CNEA), criada em 1958, além de fins de produtividade do trabalho, constitui-se 

em mais uma tentativa de implantação do método de desenvolvimento de comunidade.  
44

 Um dos sistematizadores da idéia da integração é Parsons (1974), para quem a integração são “processos 

mediante os quais as relações com o ambiente se realizam de tal forma que as propriedades internas distintivas e 

os limites do sistema, como uma entidade, se mantém, apesar da variabilidade da situação externa” (ibid, p. 

XXX) 
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os valores da paz social e do bem comum. Para tal objetivo, a participação é frequentemente 

ressaltada, mas na prática limita-se a contribuição voluntária do povo aos técnicos no estudo e 

no tratamento dos problemas da comunidade, visto julgarem que o plano será mais adequado 

se consultar mais de perto os desejos e aspirações da comunidade. Reduzida a contribuição, a 

participação carrega uma conotação acrítica, apolítica e aclassista, totalmente alinhada ao 

processo de desenvolvimento que a classe dominante-dirigente pretende conduzir. Para eles, 

para que o bem-estar e as exigências do homem como pessoa humana sejam atendidas, o 

processo de desenvolvimento deve ser harmônico, autêntico, democrático e solidário 

(AMMANN, 1997). Segundo a autora, 

 

um desenvolvimento é harmônico quando se processa “em sentido global e 

equilibrado”; é autêntico se respeita as características do país; democrático, se 

realizado com a participação consciente e livre do povo; e finalmente, solidário, 

quando objetiva a promoção “de todos” e não de “uns poucos”(REIS apud 

AMMANN, 1997, p. 76/77). 

  

  No início dos anos 1960, no contexto de gestação da consciência nacional-popular e 

de engajamento de amplas camadas sociais na luta pelas reformas estruturais, há uma difusão 

de movimentos que postulam mudanças estruturais na sociedade brasileira. A participação 

ganha uma perspectiva crítica
45

. Alguns intelectuais deste contexto (inclusive os teóricos do 

DC) apresentam concepções diferentes quanto à participação. E como todo processo social 

envolve um jogo de interesses contraditórios, Abreu (2002) salienta que diante de uma 

realidade multifacetária o DC não foi somente espaço de reprodução, de legitimação da classe 

dominante, foi também a possibilidade da entrada em cena de sujeitos coletivos 

potencialmente antagônicos. Possibilitou novas formas de expressão das demandas populares, 

movimentos reivindicatórios e a recriação de mecanismos já existentes, como as associações 

de moradores na perspectiva crítica.  

 Apesar dessas experiências voltadas para a conscientização e polítização dos sujeitos, 

a participação fomentada pelos programas governamentais e pela maioria dos intelectuais é 

ainda aquela que deixa intocável a estrutura de classes. As classes subordinadas permanecem 

à margem do processo decisório da sociedade global, mas têm a ilusão de estarem 

participando devido ao acesso que lhes são dados as decisões locais (AMMANN, 1997, p. 

47). 

 Com o empobrecimento da maioria da população ocasionada pela política econômica 

                                                 
45

 À nível de exemplos, podemos citar as Ligas Camponesas e os Sindicatos Rurais; o Movimento de Educação 

de Base (MEB) em sua fase inicial; os Centros Populares de Cultura; Movimentos de Cultura Popular, entre 

outros. 
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favorecedora do grande capital e com a criação da Coordenação de Programas de 

Desenvolvimento Comunitário (CPDC), a política social, a partir da década de 1970, se dirige 

às comunidades por reconhecer a importância da participação dessas áreas no contexto do 

desenvolvimento local, regional e nacional. O objetivo de muitos programas sociais era 

induzir e orientar diretamente uma série de mudanças nas comunidades, a começar pela 

administração local. A participação é concebida como a incorporação dos responsáveis locais 

no plano de governo (AMMANN, 1997). 

 Imbuído pela filosofia “integradora” fomentada pela CEPAL, o DC vai se 

transformando em “somatório de esforços”, uma ação de procedimentos com o propósito de 

conjugar os recursos da população e do governo com vistas à acelerar o modelo de 

desenvolvimento nacional. Daí ser utilizado também nos programas destinados a integrar 

regiões desintegradas da nação
46

. A partir de então, o DC passa a ser concebido como 

 

o processo através do qual o próprio povo participa do planejamento e da realização 

de programas que se destinam a elevar o padrão de suas vidas. Isso implica 

colaboração indispensável entre os governos e o povo para tornar eficazes os 

esquemas de desenvolvimento viáveis e equilibrados (CBCISS, 1962, p. 25). 

  

 Esta é a definição apresentada pela ONU e aceita internacionalmente. Nela se aposta 

que os caminhos do desenvolvimento nacional estariam assegurados com a união entre a 

população comunitária e o Estado. O povo é chamado a participar e planejar, mas trata-se de 

uma participação restrita à nível da execução. Isso é verificável no Programa Diversificado de 

Ação Comunitária (PRODAC), criado na década de 1970, com foco na mobilização, 

organização de grupos e manutenção do trabalho. Nele, mobilizar significava chamar a 

população a participar em uma atividade onde a própria comunidade planeja o que irá 

executar, após levantar as prioridades em relação às suas necessidades e interesses.  

 Nesta perspectiva, a ação comunitária é entendida, operacionalmente, como um 

trabalho sócio-educativo com a finalidade de preparar o povo a aceitar e desejar as mudanças, 

integrando-o aos planos e projetos de planejamento regional. Consiste numa intervenção 

deliberada com o objetivo de despertar e ampliar a consciência dos moradores para os 

problemas da comunidade; sensibilizá-los para a mobilização e coordenação de lideranças e 

predispor-lhes para ação que vise o encaminhamento de soluções daqueles problemas. Nesta 

                                                 
46 O Desenvolvimento de Comunidade vai estar presente em alguns programas e estatais criados com base nesta 

perspectiva integradora, como a  Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), a 

Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL), o Pojeto de Assistência Social e Organização 

Comunitária do Litoral Sul de Santa Catarina e o Projeto Rondon, cujo lema era “integrar para não entregar”.  
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perspectiva, o DC é compreendido como “resultante do esforço cooperativo de uma 

comunidade que toma consciência de seus próprios problemas e se organiza para resolvê-los 

por si mesma, desenvolvendo seus próprios recursos e potencialidades, com a colaboração das 

entidades existentes” (CBCISS, 1967 apud SOUZA, 2010).  

 O fomento à “participação” social da população pobre por parte do Estado autocrático 

constitui em estratégia de contenção dos movimentos sociais ao dar à população a falsa idéia 

de participação. Esta é a tônica recorrente das críticas feitas à teoria do Desenvolvimento de 

Comunidade, como a crítica empreendida por Ammann (1980), para quem a participação 

social induzida é registrada estritamente a nível micro do bairro ou da pequena comunidade.  

 Este foi o resultado da pesquisa que realizou na metade da década de 1970, com o 

intuito de identificar se o associativismo fomentado e existente no Distrito Federal propiciava 

a participação das camadas populares na sociedade. A autora conclui que as formas de 

participação social revelavam-se ineficazes em termos de contribuição real nos processos 

decisivos e decisórios da sociedade, assumindo um caráter paliativo, mediatizado pela 

aparente participação na esfera local e pela não participação a macro-nível. Assumiam um 

caráter ideológico de ocultar a não participação, ao canalizar as atenções dos indivíduos para 

ativismos imediatistas que lhes são apresentados como participação. Isto é, “para que deixem 

de reivindicar uma participação real na orientação e determinação “dos destinos da nação”, ou 

seja, na configuração das estruturas sociais e de suas mudanças” (AMMANN, 1980, p. 125). 

 

 

2.5  A nova roupagem da participação liberal: a “redemocratização da democracia” 

 

 

Na atualidade, a participação política e social da população pobre em ações 

comunitárias adquire novamente a função instrumental do passado e pode ser claramente 

percebida nos discursos de diferentes intelectuais, como a Cepal, para quem  

 

a participação comunitária pode ser entendida como a organização racional, 

consciente e voluntária dos habitantes de determinado espaço, com o objetivo de 

propor iniciativas que satisfaçam suas necessidades, definir interesses e valores 

comuns, colaborar na realização de obras e na prestação de serviços públicos, e 

influir na tomada de decisões dos grupos de poder dentro desse espaço 

(CEPAL/SEGIB, 2007, p. 56). 

 

Como variável do capital social, para Klisksberg (1998; 2003) a participação é uma 
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estratégia necessária para o fortalecimento das instituições políticas, do Estado e da 

democracia com vistas à promoção do desenvolvimento econômico e social de uma nação. O 

mesmo argumento é defendido por Giddens (2005) no projeto da Terceira Via. Para o autor, 

há na atualidade uma crise de participação política e de institucionalidade da política 

(partidos, Poder Executivo e Poder legislativo) que, se aprofundada, pode colocar em risco o 

mundo como um todo e criar obstáculos para o florescimento da consciência “reflexiva”,  

cidadã e da nova cultura cívica da sociedade pós-tradicional.  

A participação é também enfaticamente fomentada pelas agências multilaterais como 

recurso fundamental para redução da desigualdade social e da pobreza nos países de 

capitalismo dependente, em desenvolvimento. Para o Banco Mundial (2004, p.5), “o governo 

precisa investir nas pessoas e empoderá-la, especialmente as de baixa renda”, isto é, “criar 

mecanismos de incentivo à voz e participação”. Nos documentos das agências multilaterais a 

participação política é possuidora de “um valor em si”, isto é, concebida como um fato 

isolado de seu conteúdo concreto e do modo como pode realizar-se.  

O somatório de esforços por meio da participação de diferentes atores da sociedade, 

além de favorecer a resolução de graves problemas sociais, constitui-se em estratégia de boa 

governança recomendada pelos intelectuais orgânicos do capital. Na concepção do Banco 

Mundial, uma boa governança deve instaurar um ambiente de participação e solidariedade, o 

que favorece as prescrições econômicas do FMI de políticas sociais de baixo custo, ao utilizar 

a força de trabalho voluntária e recursos doados pela população. 

Desse modo, o sentido de participação fomentado por esses intelectuais orgânicos em 

muito se distancia da participação estimulada pelo projeto democrático e participativo 

construído no confronto com o Estado autocrático, instituído com o golpe de 1964. O direito 

de participar na própria definição dos rumos do país, construído em meio às lutas de homens e 

mulheres pela efetiva participação dos cidadãos no poder, foi o fundamento que consagrou o 

princípio da participação da sociedade civil garantido na Constituição de 1988. E levou a 

criação de mecanismos de democracia direta e participativa, como o estabelecimento de 

Conselhos Gestores de Políticas Públicas, nos níveis municipal, estadual e federal, com 

representação partidária do Estado e da sociedade civil. A nova Carta Magna, expressão da 

correlação de forças presentes naquele contexto, sobretudo dos movimentos sociais 

organizados, legitimou o alargamento da democracia ao instituir a criação de canais de 

participação de representantes da sociedade civil nos processos de discussão e tomadas de 

decisões para elaboração de políticas públicas em diferentes campos.  

No entanto, com o avanço da estratégia neoliberal, a partir da década de 1990, esta 
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noção de participação - núcleo central do projeto participativo e democratizante - foi 

ressiginificada. Uma profunda inflexão na cultura política no Brasil e na América Latina foi 

posta em ação pelos intelectuais orgânicos do capital. Do confronto aberto entre os diversos 

projetos políticos e societários passa-se para uma aposta na possibilidade de uma atuação 

conjunta da sociedade civil com o Estado, através de uma “participação solidária”, que dá 

ênfase ao trabalho solidário e a responsabilização social, tanto de indivíduos como de 

empresas. O princípio básico é a adoção de uma perspectiva privatista e individualista, capaz 

de substituir e redefinir o significado coletivo da participação social, como afirma Dagnino 

(2004). Trata-se agora de uma participação despida de significado político, tendo na idéia de 

solidariedade a principal bandeira desta suposta participação, que muito contribui para a 

despolitização da participação. Trata-se da participação com nova roupagem: a do capital 

social. 

Os defensores do capital social ressaltam a estreita relação existente entre capital 

social e fortalecimento da democracia. Putnam (2002), preocupado em como “fazer 

funcionar” a democracia, afirma ser a participação cívica dos cidadãos (sociedade forte) o que 

fortalece a democracia, favorece a economia e cria um Estado forte, não o contrário. 

Fukuyama (2005) advoga neste mesmo sentido ao ressaltar o papel da sociedade civil no 

controle do Estado, exigindo eficiência dos serviços públicos prestados. Para o autor, “são as 

pessoas a quem o governo supostamente serve que são responsáveis por monitorar seu 

desempenho. Uma sociedade organizada em grupos coesos tem muito mais probabilidade de 

exigir e receber responsabilidade do que uma sociedade composta por indivíduos 

desorganizados (ibid. p.49/50). A mesma tese é defendida pelo Projeto da Terceira Via de 

Giddens (2005), que advoga a necessidade do “novo Estado democrático” - remodelado em 

suas funções com a finalidade de aumentar a transparência de suas ações, a qualidade e a 

produtividade de seus serviços, de maneira ágil e flexível como o mercado -, e de um novo 

sujeito coletivo (participativo e reivindicativo), isto é, uma nova sociedade civil. Para isso, a 

Cepal (2007) defende serem necessários recursos e vontade política para diminuir as lacunas 

em matéria de exclusão e criar nas pessoas um sentido de pertencimento à sociedade fundado 

na ética democrática. 

 Boaventura de Sousa Santos (2005) caminha na mesma direção, embora não seja um 

divulgador da teoria do capital social. Sua proposta enfática é a “democratização da 

democracia”, ou seja, a reinvenção da democracia por meio de uma democracia participativa. 

Para o autor, a democratização da democracia deve afirmar-se como o eixo central dos 

processos por mudanças e para isso a legitimidade do poder e a figura do Estado precisam ser 
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projetadas em novos marcos relacionados à noção de cidadania ativa - uma nova forma de 

fazer política.  

Como se percebe, a participação é um processo contraditório envolvendo várias 

dimensões e papéis, mas tende-se na atualidade a ser incentivada como estratégia de controle 

social do Estado, isto é, como possibilidade dos cidadãos monitorarem ações e decisões que 

dizem respeito ao conjunto da sociedade, cobrando a responsabilização dos que tomam as 

decisões. O papel estritamente decisório deixa de ser prioritário.  

Os estudos de Kliksberg, Giddens, Fukuyama e Boaventura de Sousa Santos aqui 

citados inserem-se no movimento ocorrido ao longo das últimas décadas de negação do 

trabalho como categoria analítica, destacando a centralidade da política como estratégia 

democrática para a transformação social e a “reforma” em lugar da perspectiva 

revolucionária. Trata-se de fomentar uma maior participação cidadã no sentido de exigir a 

accountabilitty
47

 e a responsabilização dos gestores a fim de melhorar a qualidade das 

decisões mediante o debate público. Segundo tais autores, estas são estratégias necessárias 

para o aprimoramento da democracia representativa.  

Mas é possível haver a democracia representativa sem ferir os fundamentos da 

democracia? É possível democratizar a democracia no capitalismo? 

Para Wood (2003), Boron (2010) e Martorano (2011) há uma profunda 

incompatibilidade entre democracia e capitalismo, uma vez que o sistema de capital 

representa o governo da classe detentora do capital e limita o poder do povo no estrito 

significado político. Para Wood (ibid.), não há capitalismo em que a vontade do povo tenha 

precedência sobre os imperativos do lucro e da acumulação.  

 O conceito moderno de democracia pertence à experiência norte-americana. Na sua 

definição de democracia - democracia representativa - a diluição do poder popular é 

ingrediente essencial. Para os federalistas (antidemocratas americanos) as pessoas devem 

buscar em seus superiores sociais a sua própria voz política. Portanto, um dos princípios da 

democracia representativa é a renúncia do poder político, a transferência do poder para os 

“representantes do povo”. Esta concepção americana de cidadania provoca uma distância 

maior entre o povo e a esfera política; uma ligação menos imediata entre cidadania e 

participação política - uma cidadania passiva, como argumenta Wood (ibid.). 

 O fim da escravidão norte-americana e do impedimento legal de negros e mulheres de 

                                                 

47-Obrigação dos agentes políticos prestarem contas dos seus atos e decisões e direito do cidadão de exigi-los e 

avaliá-los. 
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votarem conferiu-lhes igualdade jurídica e a aquisição da cidadania; a aquisição de novos 

direitos e privilégios. No entanto, na democracia capitalista liberal a ampliação da cidadania 

ocorreu mediante a restrição dos poderes do cidadão, tendo a cidadania alcance limitado. A 

democracia, pouco a pouco foi abandonando as bandeiras igualitárias e libertadoras e se 

transformando em uma forma inócua de organização do poder político que, longe de tentar 

mudar a distribuição existente de poder e riqueza em função de projeto emancipatório, a 

reproduz.  

 A conseqüência deste processo é a profunda alteração no sentido de cidadania e 

democracia. Tanto o é que hoje estamos acostumados a definir democracia em termos de 

liberdades civis, liberdade de expressão, de imprensa, de reunião, tolerância, proteção da 

esfera privada, defesa do indivíduo e da sociedade civil contra o Estado e não tanto como 

governo pelo poder popular 
48

. Ou seja, mais e mais a democracia passou a ser identificada 

com o liberalismo (constitucionalismo, governo limitado, direitos individuais e liberdades 

civis, controlar o poder do Estado para proteger a sociedade civil e o cidadão da interferência 

dele). O liberalismo atuou como substituto da democracia e este foi na verdade um projeto 

contra-revolucionário, um meio de conter as revoluções em andamento no século XIX e XX, 

ou colocá-las em limites aceitáveis (WOOD, 2003) 

 O democrático na democracia capitalista é o fato da posição socioeconômica não 

determinar o direito à cidadania. Porém, a igualdade civil não afeta diretamente, nem 

modifica a desigualdade de classe. A igualdade política na democracia capitalista deixa 

intacta a desigualdade socioeconômica. Por isso, para Mészaros (2002, p. 938),  

 

é obsceno chamar de “livre e democrático” um sistema econômico que tem como 

sua condição material prévia a alienação absoluta das condições de produção dos 

produtores e, para seu modo de operação, a imposição permanente de uma estrutura 

de comando autoritária – tanto nos locais de trabalho como na sociedade em geral – 

por meio da qual a extração contínua de trabalho excedente é assegurada com a 

finalidade de reprodução ampliada do capital.  

 

A estrutura social do capitalismo alterou o significado de cidadania. Esta é uma das 

razões para que alguns teóricos defendam a incompatibilidade entre democracia e capitalismo, 

como vimos até aqui. Para estes, a democracia vivida no capitalismo é uma espécie de “pacto 

pelo qual as classes subalternas renunciam à revolução em troca de negociar as condições de 

                                                 
48- A atual concepção hegemônica sobre democracia foi um processo que se deu ao longo dos séculos XIX e 

XX, empreendida pelos intelectuais orgânicos do capital e difundida pelos variados aparelhos privados de 

hegemonia.  A transformação de sentidos e significados de conceitos fundamentais para a luta das classes 

trabalhadoras, como é o caso de sociedade civil, participação e democracia  é uma ação recorrente desses 

intelectuais, como veremos ao longo deste texto, sobretudo, no capítulo seguinte. 
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sua própria exploração” (QUIJANO apud BORON, 2010, p. 83). No entanto, outros autores, 

como Coutinho (1988), defendem que não podemos negligenciar o processo democrático, ou 

seja, as experiências de luta pela conquista de direitos (políticos, sociais e civis) e ampliação 

do Estado e da esfera política. 

Segundo o autor, se os teóricos da democracia liberal, ao longo do século XIX e 

primeiras décadas do século XX, utilizaram de diferentes mecanismos e argumentos para 

negar a maioria da população o usufruto do direito político, isto é, o direito de associação, 

organização e de votar e ser votado, o mesmo processo ocorreu em relação aos direitos sociais 

(educação, saúde, habitação, previdência etc). Por muito tempo estes foram negados pela 

burguesia, ora sob a alegação de que estimulariam a preguiça, violariam as leis do mercado e 

impediriam os homens de se libertarem da tutela do Estado, ora pelo fato da visão capitalista 

considerar que a ampliação crescente de direitos sociais é incompatível com a lógica da 

acumulação. Desse modo, ainda que reconheçamos as limitações da democracia 

representativa defendida pelos liberais, não podemos desconsiderar o sufrágio universal, a 

socialização da política, a criação de partidos de massa e os institutos da democracia 

representativa como resultado de lutas que ampliaram o estreito horizonte teórico e prático do 

liberalismo burguês. 

Esta é a argumentação defendida por Coutinho (2008), para quem os direitos políticos 

e sociais são produtos do processo histórico. Pois, se os atuais direitos civis (direito a 

propriedade, a vida e a liberdade de pensamento e movimento) foram reconhecidos pela 

burguesia liberal como os únicos “direitos inalienáveis” do homem, o direito político e os 

direitos sociais são conquistas das classes trabalhadoras, resultado das lutas dos trabalhadores 

contra os princípios e práticas do liberalismo excludente. 

Sendo assim, para o referido autor (ibid.), a democracia não é algo que se esgota em 

determinada configuração institucional, mas sim um processo que combina reformas políticas 

e reformas econômicas e sociais
49

. Daí defender que essas reformas protagonizadas pelas 

classes trabalhadoras feitas no interior do capitalismo possam ser necessárias para a 

implantação do socialismo. Possam ser compreendidas como uma etapa de um processo. No 

entanto, a possibilidade de obter conquistas substantivas através de reformas depende da 

participação plena dos trabalhadores na consolidação de um espaço político democrático e de 

importantes alterações na dinâmica da acumulação capitalista. Pois se atribuir ao Estado o 

                                                 
49 Daí preferir, assim como Lukács, usar o termo “democratização” em vez de democracia, já que trata-se de um 

processo e não de um estado.  
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papel de agente principal da execução das políticas de reforma, a ampliação dos direitos 

sociais favorece a burguesia a usar as políticas sociais para desmobilizar a classe trabalhadora, 

para cooptá-la, como tem ocorrido na atualidade. Favorece ao que Gramsci chamou de 

“revolução passiva”. 

 Com efeito, há profundas diferenças entre a concepção liberal e a concepção 

rousseauriana/marxista de democracia. No pensamento liberal, democracia e cidadania são 

concebidas de forma minimalista, ao reduzir democracia à escolha periódica dos governantes 

através da eleição. Em oposição aos liberais, a democracia de Rousseau fundamenta-se não 

apenas na igualdade econômica e social, mas também na permanente participação política do 

conjunto dos cidadãos. Entendida desse modo, democracia é sinônimo de soberania popular, 

condições sociais e institucionais que possibilitam ao conjunto de cidadãos a participação 

ativa na formação de governos e, em conseqüência, no controle da vida social. A construção 

coletiva do espaço público, com a plena participação consciente de todos na gestação e no 

controle do Estado. 

 Não há cidadania plena sem a efetivação dos direitos políticos, isto é, sem a 

participação dos cidadãos nos processos decisórios. É na plena participação consciente de 

todos na gestação e no controle da esfera política, do Estado, que se produz a democracia; a 

construção coletiva do espaço público.  

 Esta é a defesa do pensamento crítico, o que veremos mais detalhadamente no capítulo 

a seguir. 
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3  SOCIEDADE CIVIL E CONSCIÊNCIA DE CLASSE: A PARTICIPAÇÃO NA 

PERSPECTIVA DA PRÁXIS 

 

 

A possibilidade de viver a plena democracia na sociedade capitalista não é 

unanimidade entre os teóricos do pensamento crítico, como vimos nos capítulo anterior. Para 

muitos, há uma incompatibilidade latente entre democracia e capitalismo, principalmente, por 

fundamentarem-se em princípios antagônico. Se a democracia tem como princípio a igualdade 

econômica, social e política dos cidadãos, o capitalismo, ao contrário, fundamenta-se na 

desigualdade sócio-econômica, na expropriação e na alienação do trabalho.  Diante da 

impossibilidade de haver igualdade política no sistema caracterizado pela desigualdade 

econômica, defendem o socialismo como a única ordem econômica, política e social onde a 

execução plena da democracia é possível de ocorrer. 

Este pensamento também não é consenso, haja vista a retomada nas últimas duas 

décadas da disjunção entre democracia e socialismo por parte de alguns intelectuais da 

esquerda brasileira, que propõem o abandono do socialismo enquanto meta da luta dos 

trabalhadores. Para estes reformistas, a luta deve-se restringir ao objetivo de melhorar o 

capitalismo, dando-lhe uma “face mais humana”.  

A plena realização socialista não requer apenas a supressão da apropriação privada dos 

meios de produção. Requer também a eliminação da apropriação privatista do poder, condição 

importante para a instituição do “autogoverno dos produtores associados”, como defendia 

Marx. Ou seja, superar a alienação econômica é condição necessária, mas não suficiente, pois 

corre o risco de manter a relação capitalista de poder. Exige-se, portanto, o fim da alienação 

política; a participação política dos trabalhadores nos processos decisórios a fim de constituir-

se como classe dominante e dirigente. 

 Isso só é possível através de uma mudança qualitativa no comportamento de 

indiferença política entre os trabalhadores, deixando de considerar a política como uma 

atribuição exclusiva de políticos profissionais.  Ou seja, 

 

sem um crescente interesse dos trabalhadores pela política, manifestado em uma ação 

cada vez mais constante, a socialização econômica e política não se realiza, pois ela 

subentende a contínua transferência das atribuições de burocratas e representantes 

políticos para eles próprios. Isso só ocorre quando deixarem para trás a indiferença 

política e tornarem-se os agentes diretos de toda transformação social 

(MARTORANO, 2011, p. 125). 
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 Marx, na Crítica ao Programa de Gotha, estabelece uma relação entre o nível de 

participação e a “plenitude da transformação social”. Assim, se a participação é estimulada 

pelos (neo)liberais como elemento importante para a conservação do capitalismo, ela é 

também requerida pelo pensamento crítico com vistas a sua superação. Para esta finalidade, a 

participação política pressupõe uma intervenção direta dos agentes sociais na busca de exercer 

poder sobre as decisões políticas em seus vários níveis (local, regional e nacional), 

envolvendo questões que ultrapassem a satisfação de seus interesses diretos e imediatos 

(MARTORANO, 2011).  Uma participação emancipadora, pela qual os indivíduos, 

“reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na determinação dessa unidade, de 

sua cultura e de seus resultados, poder esse, resultante de sua competência e vontade de 

compreender, decidir e agir sobre questões que lhe são afetas” (LUCK, 1996). 

A base social para o exercício da participação (social, política, cidadã) é a sociedade 

civil, concebida, com base em Gramsci, o novo sujeito político coletivo, formado pela 

complexa rede de organizações coletivas que altera a correlação de forças e determina novos 

equilíbrios de poder, para além do Estado em sentido restrito. No entanto, é preciso desconfiar 

da supervalorização do papel da sociedade civil por parte de alguns atores sociais nas últimas 

décadas, que buscam “substituir” o Estado pela sociedade civil ao transferir parte de suas 

responsabilidades, especialmente em relação às “questões sociais”, deixando de lado a 

preocupação em torno da democratização das instituições políticas. 

Pelo o exposto, consideramos necessária a reflexão sobre o conceito de sociedade 

civil, sua ressignificação em tempos atuais e sobre as ideias que servem de base teórica para o 

presente estudo no sentido de pensar a participação na perspectiva da práxis e as 

aprendizagens que as experiências participativas podem provocar na constituição de um novo 

sujeito político e o fortalecimento de uma cidadania ativa.  

 

 

3.1  Estado e sociedade civil: origem da conciliação da esfera pública e privada 

 

 

 No contexto de hegemonia das doutrinas e valores neoliberais a expressão sociedade 

civil ganhou enorme destaque e passou a ser enfatizada nos documentos de diversas matrizes 

ideológicas. A necessidade de (re)fortalecê-la, (re)dimensioná-la e (re)afirmá-la tornou-se 

consenso nos discursos de diferentes atores: dos experts do Banco Mundial e de demais 

agências do capital internacional aos de líderes de diversas organizações sociais. Ponto de um 
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consenso surpreendente, considerando a diversidade de sujeitos que a reivindicam como 

central, cabe-nos compreender, no contexto de reformas estruturais e de internacionalização 

do capital, o sentido que a sociedade civil adquire nos discursos de diferentes sujeitos 

históricos, a fim de desvendar o porquê de forças políticas distintas e suas expressões 

intelectuais compartilharem um mesmo sentido hegemônico de sociedade civil no qual o seu 

caráter de sociedade burguesa desaparece do campo de análise, permitindo a consolidação da 

idéia de que esta esfera é desprovida de contradições estruturais. Uma breve abordagem 

histórica da relação Estado e sociedade nos ajuda compreender as mudanças realizadas pelas 

políticas neoliberais, não só na relação, mas fundamentalmente, na mudança de sentido e 

significado do conceito de sociedade civil e nas armadilhas por ela criada.  

 Para Hobbes, o Estado tinha a função precípua da garantia da vida em sociedade. Ao 

partir da premissa de que a natureza humana era agressiva - marcada pela escassez, fome e 

insegurança - Hobbes concebe o Estado construído por meio do pacto celebrado entre os 

homens e o Soberano. Ao soberano é outorgado o atributo do exercício da violência como 

meio de assegurar a pacificação. Para Hobbes, a vida social só fora possível ao se criar um 

contrato social (normas/direitos) que viesse limitar essa natureza humana, o que ficaria sob 

responsabilidade do Estado. É a esse pacto que se corresponderia, na perspectiva de Hobbes, o 

termo “sociedade civil”, quase equivalente a “Governo” e “Estado”, como salienta Fontes 

(2006).  

 Hobbes, ao conceber a vida social como algo antinatural (daí a necessidade de 

limitação da natureza humana por meio do pacto efetuado entre os homens e o Soberano), 

“introduz-se uma cesura entre o indivíduo, que permanece considerado como “pura natureza” 

e o mundo da política, como o “local de contenção” dessa mesma natureza” (FONTES, 2010, 

p. 124). Neste sentido, alguns momentos da vida humana teria um caráter político ou civil, em 

que os momentos socialmente contidos coexistiram com espaços “naturais”, onde 

prevaleceriam os apetites da natureza humana, como a família, as relações afetivas e o 

momento econômico e privado (ibid.).  

 Locke, ao ter como base a noção de propriedade, amplia de forma ambivalente o 

conceito de sociedade civil. Para ele, todos os homens são membros da sociedade, quando se 

trata de serem governados, e que somente a integram os proprietários, quando se trata de 

governar (MACPHERSON, 1979). Em Locke, porém, não há um conceito forte de contrato 

como em Hobbes. Em um contexto marcado pela consolidação das normas civis e a evolução 

das trocas comerciais, nas formulações teóricas do referido teórico o tema central é o da 

liberdade - não só a liberdade da troca (comércio), mas também de algo próprio à vida. Para 
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Locke, nada poderia restringir o exercício da liberdade e para isso a propriedade era condição 

necessária para esse exercício. Neste sentido, enquanto para Hobbes a função do Estado 

(Governo) seria a garantia da vida e da propriedade, para Locke ele existe para preservar a 

propriedade, isto é, a riqueza, a vida e a liberdade.  

 Rousseau também defendia a criação de um contrato, embora com diferenças 

fundamentais dos contratualistas clássicos, como Hobbes e Locke. Enquanto para os 

contratualistas o contrato é a condição para os homens saírem do estado de natureza – estado 

de guerra – com vistas à criação de uma sociedade civil, em Rousseau, o homem não se 

socializa através do contrato, visto que o contrato é produto da socialização
50

. Chama de 

“sociedade civil” a ordem social mercantil-burguesa de seu tempo, sendo o egoísmo e o 

estado de guerra frutos dessa sociedade – mercantil - e não do estado natural, como afirmava 

Hobbes, isto é, frutos dessa sociedade fundada na sociedade privada, pois “a ambição voraz, o 

ardor de elevar sua fortuna relativa, menos por uma verdadeira necessidade do que para 

colocar-se acima dos outros, inspira a todos os homens uma triste tendência de se 

prejudicarem mutuamente” (WEFFORT, 1989, p. 111).  

 Portanto, se durante os séculos XVI e XVII a sociedade civil era geralmente sinônimo 

de sociedade política - o Estado visto como a coisa pública -, no século XVIII, com a 

constituição de um mercado mais bem desenvolvido e com o avanço do sistema de relações 

de cunho capitalista foi se configurando a oposição conceitual entre Estado e sociedade civil. 

À medida que a economia foi sendo pensada como esfera autônoma separada do Estado, foi 

se dando o fortalecimento da noção de sociedade civil como espaço da economia burguesa, 

com autonomia, porém não independente do Estado (WOOD, 2003).  

 Para Hegel, o Estado é o organizador da economia e da sociedade civil. No entanto, 

sua concepção de Estado e de sociedade civil é bem mais complexa, pois “figura como um 

ideal a atingir, uma possibilidade, um momento ético que deveria incorporar a liberdade 

individual” (FONTES, 2006, p. 207). Neste sentido, em Hegel, a sociedade civil constitui o 

momento intermediário entre a família e o Estado. É a esfera das relações econômicas e, ao 

mesmo tempo, de sua regulamentação externa. É, conjuntamente, sociedade burguesa e 

Estado burguês (BOBBIO, 1982).  

                                                 
50  A socialização para Rousseau tem papel decisivo na construção do ser humano, posto que “as determinações 

essenciais do homem enquanto homem (inclusive o pensamento racional, a linguagem articulada e o sentimento 

moral) não são atributos naturais, mas resultam do processo de socialização” (COUTINHO, 1996, p. 7).   
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Reconhecendo a impossibilidade de deixar toda a humanidade fazer seu metabolismo 

só no mercado, uma vez que ele não é capaz de garantir condições mínimas de igualdade e, 

conseqüentemente, da garantia do direito à vida, Hegel trabalha com a idéia de um Estado 

ético, capaz de garantir uma sociedade civil que assegure a liberdade e a vida. Trata-se de um 

Estado civilizatório, posto que desempenha tarefas positivas no campo social - a garantia do 

direito à vida.  É por essa razão que para Hegel o Estado deve ter um caráter universal. Mas a 

preservação da liberdade individual e da universalidade do Estado só é possível com o 

surgimento de uma nova classe e de uma esfera inteiramente nova - a economia autônoma. É 

nessa esfera que o público e o privado se encontrariam (WOOD, 2003).  

Enquanto para Hegel o Estado é determinante pelo fato de ser universal, Marx nega 

este caráter universal e determinante do Estado
51

. Para Marx, tendo o Estado sua origem na 

divisão da sociedade em classes, existindo somente quando e enquanto existir essa divisão, 

sua função consistiria exatamente em conservar essa divisão, assegurando que os interesses 

particulares de uma classe possam se impor como o interesse universal da sociedade. Assim 

como o Estado, para Marx a sociedade civil também é particularista, pois se estrutura a partir 

dos interesses da classe burguesa. No entanto, ao se estruturar com a consolidação do modo 

de produção capitalista, a sociedade civil – reino das relações econômicas - é o fator 

determinante e o Estado – comitê das classes dominantes, “poder de opressão de uma classe 

sobre a outra” – o elemento subordinado (MARX, 1988).  

Gramsci, ao tentar compreender a complexidade do poder na Itália (e de certo modo, 

nos países ocidentais) nas primeiras décadas do século XX, onde o Estado não era de todo 

coercitivo como nos países orientais, formulou uma interpretação muito original sobre a 

relação entre Estado e sociedade civil. Nesta, a sociedade civil é concebida não de forma 

dicotômica ao Estado, mas um elemento constituinte do próprio Estado. 

 

 

3.2  De arena de luta ao espaço da colaboração: a sociedade civil em discussão 

 

 

                                                 
51 Para Wood (2003), Marx secundarizou uma análise importante de Hegel que não pode ser secundarizada, a de 

que o Estado cria meios de intervir na vida social (através das políticas sociais) com vistas a garantir o direito a 

vida. Portanto, ele não é só coercitivo. Embora exerça a função de controle e coerção, o Estado também alargou 

a esfera dos direitos (liberdade civil, educação pública, certas formas de proteção ao trabalhador). 
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Gramsci introduz um novo dinamismo entre sociedade civil e Estado. Por ser fruto de 

uma época histórica marcada pela socialização da política, em que a esfera política restrita, 

própria dos Estados elitistas - autoritários e liberais -, foi cedendo progressivamente lugar a 

uma nova esfera pública ampliada, resultado da criação do sufrágio universal e dos 

movimentos de massa, para Gramsci é preciso atentar-se para as novas relações estabelecidas 

entre Estado e sociedade civil que lhes confere novos significados. Como ele mesmo expõe  

 

estamos sempre no terreno de identificação de Estado e Governo, identificação 

que é, precisamente uma representação da forma corporativa-econômica, isto 

é, da confusão entre sociedade civil e sociedade política, uma vez que se deve 

notar que na noção geral de Estado entram elementos que devem ser remetidos 

à noção de sociedade civil (no sentido, seria possível dizer, de que Estado = 

sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia encouraçada de 

coerção) (GRAMSCI, 2007, v.3, p.244). 

 

Gramsci elimina qualquer tipo de análise instrumental do Estado, isto é, como 

instrumento nas mãos da classe burguesa e o concebe como expressão de uma correlação de 

forças contraditória, que se apóia em um equilíbrio de compromisso entre grupos 

heterogêneos. Segundo o autor, “por “Estado” deve-se entender, além de aparelho de governo, 

também o aparelho “privado” de hegemonia ou sociedade civil” (GRAMSCI, CC,v. 1, p. 

254/5). Trata-se de uma concepção ampliada de Estado -  “Estado ampliado” -  ao incorporar 

sociedade política e sociedade civil. Como “sociedade política”, designa o conjunto de 

aparelhos através dos quais as classes dominantes detêm e exercem o monopólio legal ou de 

fato de violência. A “sociedade política” tem seus portadores materiais nos aparelhos 

coercitivos do Estado, encarnados nos grupos burocrático-executivos ligados às forças 

armadas e policiais e à imposição das leis. São os aparelhos nos quais Marx e Engels, em 

1848-1850, e depois Lênin, concentraram a atenção.  

Quanto à sociedade civil, Gramsci adverte ser preciso distinguir o modo como é 

entendida por Hegel (sociedade burguesa), do sentido que ele a confere, qual seja, de 

hegemonia política e cultural de um grupo social sobre toda a sociedade. Entende por 

“sociedade civil” o conjunto das instituições responsáveis pela representação dos interesses 

dos diferentes grupos sociais, bem como pela elaboração e/ou difusão de valores simbólicos e 

de ideologias. Os portadores materiais da “sociedade civil” são o que ele chama de “aparelhos 

“privados” de hegemonia”, ou seja, organismos sociais coletivos voluntários e relativamente 

autônomos em face da sociedade política, compreendendo, assim, o sistema escolar, as 
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Igrejas, os partidos políticos, as organizações profissionais, os sindicatos, os meios de 

comunicação, as instituições de caráter científico e artístico etc (COUTINHO, 1999).   

A sociedade civil de Gramsci difere da sociedade burguesa de Hegel e Marx.  Elabora 

o conceito de sociedade civil para definir uma nova esfera do ser social, face à 

complexificação da realidade de seu tempo. Trata-se de uma característica distintiva das 

sociedades onde existe um grau elevado de socialização da política.  Assim, “se no Oriente, o 

Estado era tudo, a sociedade civil era primitiva e gelatinosa; no Ocidente, havia entre o Estado 

e a sociedade civil uma justa relação, podia-se imediatamente reconhecer uma robusta 

estrutura da sociedade civil.” (GRAMSCI, 2007, v.3, p.262). O fato novo, segundo Gramsci, é 

que a esfera ideológica ganhou uma autonomia material e funcional em relação ao Estado. É 

essa independência material que funda ontologicamente a sociedade civil como uma esfera 

própria, dotada de legalidade própria e que funciona como mediação necessária entre a 

estrutura econômica e o Estado-coerção (Estado em sentido restrito). Portanto, em Gramsci, 

sociedade civil não é o mundo das organizações desinteressadas, mas sim a arena onde se 

processa a lutas de classes; espaço de disputa de hegemonia. 

Decerto, para Gramsci não dá para fazer a disjunção entre Estado e sociedade civil, 

uma vez que estão, simultaneamente, separados e articulados. Ambas as esferas servem para 

conservar ou transformar uma determinada formação econômico-social, de acordo com os 

interesses de uma classe social fundamental no modo de produção capitalista. Mas o modo de 

encaminhar essa conservação ou transformação varia. Por meio da sociedade política, as 

classes exercem uma dominação mediante a coerção. No âmbito da sociedade civil as classes 

buscam exercer sua hegemonia, isto é, buscam ganhar aliados para suas posições mediante a 

direção política e o consenso. Segundo Coutinho (1999; 2008), a tese do Estado ampliado, 

portanto, constitui-se em uma tese anti-economicista e antiliberal, pois supera não só a fase 

econômico-corporativa das análises de Marx, como também a separação entre a sociedade 

política e sociedade civil, própria das teorias liberais.  

Sem negar a existência do aparato coercitivo, Gramsci compreende o domínio 

burguês, não pela imposição, mas pelo consentimento. O Estado é o organizador deste 

consenso (a hegemonia do capitalismo), enquanto a sociedade civil o lócus de disputa pelo 

consenso entre determinado bloco histórico
52

 e os subalternos; disputa esta que ocorre nos 

diversos aparelhos de hegemonia. Trata-se de um Estado “educador”, cuja tarefa educativa e 

formativa é “adequar a “civilização” e a moralidade das mais amplas massas populares às 

                                                 
52 Quando Gramsci fala em bloco histórico está falando simultaneamente da economia e das superestruturas, isto 

é, da imbricação entre a esfera econômica e toda complexa superestrutura que existe na sociedade civil. 
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necessidades do contínuo desenvolvimento do aparelho econômico e de produção” 

(GRAMSCI, 2007, v.3, p.23). Trata-se de educar para a formação de “homem coletivo” e para 

o “conformismo social”.  Mas como isso acontece? “Como cada indivíduo singular 

conseguirá incorporar-se no homem coletivo e como ocorrerá a pressão educativa sobre cada 

um para obter seu consenso e sua colaboração, transformando em “liberdade” a necessidade e 

a coerção?” (Ibid., p.23).  

Segundo Gramsci, isto ocorre por meio de um processo educativo, aqui entendido 

como algo amplo que não se restringe a instrução escolar.  Para ele, 

 

a relação pedagógica não pode ser limitada às relações especificamente “escolares” 

[...] Esta relação existe em toda a sociedade no seu conjunto e em todo indivíduo com 

relação aos outros indivíduos, entre camadas intelectuais, entre governantes e 

governados, entre elites e seguidores, entre dirigentes e dirigidos, entre vanguardas e 

corpos do exército. Toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação 

pedagógica” (GRAMSCI, 2006, v.1, p.399).  

 

A hegemonia é atingida, quando os interesses corporativos particulares superam os 

limites de corporações de um grupo puramente econômico e tornam-se interesses de outros 

grupos subordinados. Assim, ao relacionar a problemática da sociedade civil à problemática 

da hegemonia, Gramsci elabora as estratégias necessárias para a realização da revolução nas 

sociedades ocidentais. Seu objetivo maior é marcar o terreno de uma nova espécie de luta que 

levaria a batalha contra o capitalismo.  Por isso, em Gramsci, sociedade civil é um conceito, 

mas também um projeto político (NOGUEIRA, 2003). Com esta perspectiva, a sociedade 

civil ganha destaque em suas reflexões, pois compreende que, não é só por métodos 

coercitivos-repressivos que se domina e mantêm-se no poder, mas também pela ideologia que 

cimenta os diversos interesses oriundos de diferentes classes sociais.  

A teoria gramsciana de revolução (originária do novo conceito de Estado) contrapõe 

explicitamente à velha teoria de “revolução permanente” formulada por Marx e Engels e 

seguida por Lênin. Enquanto para Lênin a revolução seria o meio necessário para destruição 

da máquina do Estado burguês, para o pensador italiano nas formações sociais de tipo 

“ocidental”, onde há relação equilibrada entre “sociedade política” e “sociedade civil”, a luta 

de classe tem como terreno prévio e decisivo os aparelhos “privados” de hegemonia na 

medida em que essa luta visa à obtenção da direção político-ideológica e do consenso. Ou 

seja, onde o Estado é restrito o movimento revolucionário se expressa através da “guerra de 

movimento”, isto é, como choque frontal. Onde o Estado já se ampliou, o centro da luta de 

classe está na “guerra de posição”, numa conquista progressista e processual.  
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Isso não significa que nesse processo não haja violência, mas sim que ela não é a única 

forma de revolução social, não é único meio para que se forme uma nova ordem social. Neste 

sentido, defende que no país onde há uma sociedade civil rica e pluralista, a obtenção de uma 

ampla hegemonia deve preceder a tomada de poder. Em outras palavras, para Gramsci, a 

classe que se propõe uma transformação revolucionária da sociedade deve ser dirigente antes 

de ser dominante.  

Por isso, para o referido autor não basta tomar o Estado de “assalto”, posto que isso 

não garante o poder. A estratégia consiste em tomar posições em várias fortalezas na 

sociedade civil. Trata-se de uma guerra de posição, isto é, processo em que progressivamente 

vai se ocupando espaço com o propósito de destruir as cassamatas inimigas (e não para 

melhor gerenciar a ordem social). É uma mudança essencial de estratégia, à medida que muda 

o eixo de luta dos trabalhadores, sendo aí fundamental a atuação dos intelectuais orgânicos 

das classes trabalhadoras em disputa pelo consenso (hegemonia) com os intelectuais 

orgânicos do capital (GRAMSCI, 1995).  Para o autor, esta luta diária realizada nos diversos 

aparelhos mostra não só a possibilidade de se fazer a correlação de forças se alterarem em 

favor do trabalhador nas sociedades do tipo ocidental, como também ampliar a dimensão 

pública do Estado, ou seja, a construção do que ele chamou de Estado Ético.    

 Todavia, é preciso atentar para o fato de que a sociabilidade cotidiana está entranhada 

de mecanismos de coerção, o que faz com que a transformação social seja mais difícil. Assim, 

na sociedade civil, ao mesmo tempo em que se tem luta emancipatória há mecanismos de 

coerção, daí ser o lócus das lutas de classe. Como assinala Wood (ibid.), a coerção é um dos 

mais importantes princípios constitutivos da sociedade civil, sendo as funções coercitivas do 

Estado ocupadas, em grande parte, na sociedade civil – local onde se disputam o poder e a 

dominação; “espaço de luta, governo e contestação” (NOGUEIRA, 2003, p. 224).  

A expressão sociedade civil ganhou prestígio a partir das obras de Gramsci, 

constituindo-se junto com o Estado no eixo estruturante de suas reflexões. Mas a concepção 

gramsciana de sociedade civil não é hoje hegemônica. O que se verifica, atualmente, segundo 

Leher (2002, p. 158), é um “atrofiamento da noção de sociedade civil e a sua ressignificação 

desvinculada da esfera econômico-social”, convertendo-se, neste sentido, em referência nos 

mais diversos discursos teóricos e políticos. Múltiplas entidades - Ongs, governos, Banco 

Mundial, movimentos populares - se valem desta expressão no sentido positivo, mas com 

propostas, interesses e significados distintos, confirmando a afirmação de Wood (2003) de 

que trata-se de um abrigo conceitual que a tudo cobre.  
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No atual mundo fragmentado e cambiante, de “vulgatas planetárias”, a batalha  

processa também no campo das idéias. Conceitos e idéias, como os de sociedade civil, 

solidariedade, participação e cidadania são ressignificados e utilizados para justificar 

ideologicamente as reformas implementadas para manutenção da ordem capitalista. É preciso 

demonstrar os diferentes significados que a expressão “sociedade civil” vem adquirindo nas 

últimas décadas com o objetivo de evidenciar a radical mudança operada no significado 

gramsciano de sociedade civil.  

A mudança radical deste conceito ocorre na década de 1990, quando o Brasil adere à 

agenda neoliberal e promove as reformas fiscal e estrutural. Com elas não se tem mais um 

debate sobre o público e sim o fortalecimento da sociedade civil como o lugar da esfera 

privada, do mercado. As polarizações
53

 que até então demarcavam o campo político e o 

discurso de múltiplos agentes sociais, inclusive dos intelectuais da esquerda, foram perdendo 

centralidade para a sociedade civil. Para Leher (2002, p. 158), esta  

 

revalorização e aplicação da expressão “sociedade civil resulta de um movimento 

consistente de coalizão, formal ou informal, entre determinados “críticos do Estado 

autoritário”, dirigentes de governos militares e os neoliberais, irmanados na tese de 

uma nova era em que os antagonismos centrados nas contradições capital e trabalho 

não tem mais lugar.  

 

A crise do socialismo na extinta União Soviética e no Leste Europeu na década de 

1980 - que culminou na queda do Muro de Berlim, em 1989 -, em muito contribuiu para o 

avanço das idéias neoliberais e para o recrudescimento do ataque as teorias marxistas como 

modelo explicativo da realidade, considerado incapaz de responder as múltiplas demandas 

que emergem de diferentes atores sociais, decorrentes, em parte, das mudanças operadas com 

a reestruturação do capital (WOOD; FOSTER, 1999). Os conceitos unificadores, como o de 

classes, foram abalados e passaram a ser elementos secundários nas análises das ciências 

sociais. Ao desvalorizar o processo histórico, relativizar a realidade social e negar os fatores 

determinantes se tirou do foco a relação dominação-exploração (EVANGELISTA, 1997). 

Tudo isso tem como substrato uma determinada forma de pensar a sociedade civil. 

Constituindo-se em um termo polissêmico, a sociedade civil foi sendo substituída pelo 

termo “terceiro setor”, compreendida como espaço da colaboração. No lugar do binômio 

Estado e sociedade civil foi se consolidando, gradativamente, a idéia baseada no tripé: Estado, 

                                                 
53 Capital x trabalho; capitalismo x socialismo; reforma x revolução, entre outros. 
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mercado e sociedade civil (MONTAÑO, 2007). A partir de então, o argumento da sociedade 

civil foi sendo utilizado como estratégia para fazer desaparecer o conceito de capitalismo, 

reduzindo “o sistema social do capitalismo a um conjunto de instituições e relações em pé de 

igualdade com as associações domésticas e voluntárias, e desagregando a sociedade em 

fragmentos sem nenhuma coerção sistêmica” (WOOD, 2006, p. 210). O uso corrente do 

conceito de sociedade civil já não exibe a mesma intenção anticapitalista de Gramsci e o que 

deveria ser uma arma contra o capitalismo torna-se uma acomodação a ele. De terreno para 

afirmação de projetos de hegemonia, converte-se num espaço de cooperação e solidariedade.  

Passou a ser o lugar do não conflito, no qual os interesses contraditórios não aparecem. É 

como assinala Meschkat: 

 

normalmente, el empleo de la noción  “sociedad civil” presenta la tendencia a 

esconder las diferencias dentro de la sociedad realmente existente: desaparecen las 

classes sociales, los grupos de poder económico, los monopólios, el capital 

transnacional, mientra aparecen “actores” que em principio tienen iguales derechos y 

oportunidades en el juego político (MESCHKAT, 1999, p. 43). 

 

Montaño (2007) ressalta a ideologização nas expressões “lutas da sociedade civil” e 

“organizações da sociedade civil”, uma vez que apresenta a sociedade civil como sujeito de 

lutas populares contra os sujeitos da dominação política (Estado) e econômica (mercado). 

Assim, conclui o autor (ibid., p. 275), as lutas “são vistas não como lutas internas à sociedade, 

mas como o enfrentamento desta (unidade, transformada em sujeito) contra seus (supostos) 

oponentes, o Estado e / ou mercado”. Nesta concepção liberal de sociedade civil não há lugar 

para a questão da hegemonia, os atores atuam para obter vantagens ou para obter maiores 

dividendos para si. Constitui-se em um espaço onde pode existir oposição, mas não 

contestação.  

 

 

3.3 Classe e consciência de classe na perspectiva da hegemonia e como “processo” e 

“relação” 

 

  

O conceito de classe social é um conceito importante para as análises elaboradas com 

base no materialismo histórico-dialético, por considerar a (luta de) classe a força motriz do 

movimento histórico. Constitui-se no centro da proposta de Marx e Engels para a análise das 

sociedades modernas. Para os referidos autores, o processo de divisão social do trabalho é a 
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base na qual a classe se constitui. É em “Ideologia Alemã” que Marx e Engels definem com 

clareza o conceito de classe.  Demonstram que a classe só se constitui em oposição aos 

interesses de outra(s) classe(s); momento em que toma consciência de seu lugar social. 

Conforme suas palavras, 

 

os indivíduos só formam uma classe na medida em que têm que manter uma luta 

contra outra classe; no restante, eles mesmos defrontam-se uns com outros na 

concorrência. Por outro lado, a classe autonomiza-se em face dos indivíduos, de sorte 

que estes últimos encontram suas condições de vida preestabelecidas e têm, assim, sua 

posição na vida e seu desenvolvimento pessoal determinados pela classe, tornam-se 

subsumidos a ela (Ideologia Alemã, p. 86).  

 

Isto significa que,  

 

na medida em que milhões de famílias vivem em condições econômicas de existência 

que as separam pelo seu modo de viver, pelos seus interesses e pela sua cultura dos 

das outras classes e as opõem a estas de modo hostil, aquelas formam uma classe. Na 

medida em que subsiste entre os camponeses detentores de parcelas uma conexão 

apenas local e a identidade dos seus interesses não gera entre eles nenhuma 

comunidade, nenhuma união nacional e nenhuma organização política, não formam 

uma classe. (MARX, 1982, p.503).  

 

Para Marx, porém, a constituição da classe e a consciência de classe são momentos 

distintos. A partir da assertiva de que a classe só se constitui em oposição aos interesses de 

outra(s) classe(s), para o autor, é na luta de classe que se dá a tomada de consciência da classe 

trabalhadora. Esta diferença entre a existência da classe trabalhadora e a consciência é 

retratada em “A Miséria da Filosofia”, ao definir as expressões classe em si/classe para si.  

 

As condições econômicas transformam primeiro a massa da população do país em 

trabalhadores. A dominação do capital criou para essa massa uma situação comum, 

interesses comuns. Essa massa é, portanto, já uma classe no que se opõe ao capital, 

mas não é ainda uma classe para si. Na luta, da qual nós destacamos apenas umas 

poucas fases, essa massa se unifica, e se constitui como uma classe para si. Os 

interesses que defendem tornam interesses de classe. Mas a luta de classe contra classe 

é uma luta política. 

 

A noção de classe em Marx é de uma “totalidade relacional”, posto que “não há classe 

senão na relação conflitual com outras classes”.  

Foram muitas as definições de classe a partir da base marxiana. Na tradição deste 

pensamento, alguns autores, como Gramsci e Thompson, refutam a leitura reducionista dos 

conceitos de “classe” e “luta de classes” como diretamente determinados ou derivados da 

“base econômica”, como ocorre, por exemplo, nos manuais soviéticos da era stalinista.  



103 

 

Gramsci coloca a questão da consciência de classe para o terreno da luta política. Ao 

buscar avaliar o grau de homogeneidade, de autoconsciência e de organização alcançado pelos 

vários grupos sociais, o autor define três momentos na construção da consciência política 

coletiva; da constituição de classe.  

 

O primeiro e mais elementar é o econômico-corporativo: um comerciante sente que 

deve ser solidário com outro comerciante, um fabricante com outro fabricante etc., 

mas o comerciante não se sente ainda solidário com o fabricante; isto é, sente-se a 

unidade homogênea do grupo profissional e o dever de organizá-la, mas não ainda a 

unidade do grupo social mais amplo. Um segundo momento é aquele em que atinge 

a consciência da solidariedade de interesse entre todos os membros do grupo social, 

mas ainda no campo meramente econômico. Já se põe neste momento a questão do 

Estado, mas apenas no terreno da obtenção de uma igualdade político-jurídica com 

os grupos dominantes, já que se reivindica o direito de participar da legislação e da 

administração e mesmo modificá-las, de reformá-las, mas nos quadros fundamentais 

existentes. Um terceiro momento é aquele em que se adquire a consciência de que os 

próprios interesses corporativos, em seu desenvolvimento atual e futuro, superam o 

círculo corporativo, de grupo meramente econômico, e podem e devem tornar-se os 

interesses de outros grupos subordinados (GRAMSCI, 2007, v.3, p. 41). 

 

O grande projeto político de Gramsci é compreender como as relações de hegemonia 

se constituem nas sociedades ocidentais. Não se trata de uma simples atividade intelectual de 

compreensão da realidade e sim de se constituir em um projeto político de intervenção com 

vistas a instrumentalização dos subalternos na luta contra o sistema de capital. Mostra-nos que 

não é só a coerção que permite que a classe dominante seja dirigente, mas esta aliada a 

dominação cultural, isto é, a capacidade de difundir por toda a sociedade suas filosofias, 

concepções de mundo, valores e gostos através de atividades e iniciativas de uma ampla rede 

de organizações culturais, movimentos políticos e instituições educacionais. Mostra-nos, 

porém, que os subalternos podem se tornar independentes em relação ao senso comum, às leis 

e às hierarquias sociais impostas sobre eles depois de atingirem um nível mais alto de 

conhecimento, uma consciência superior. Um dos objetivos de Gramsci é fazer com que os 

homens “simples” adquiram uma consciência crítica que os conduza a superação do senso 

comum - a concepção do mundo absorvida acriticamente pelos vários ambientes sociais e 

culturais nos quais se desenvolve a individualidade moral do homem médio” (GRAMSCI, 

2006, v.1, p.114).  

Para isso, a elevação cultural das massas é estratégia fundamental, sendo necessários 

alguns passos. Primeiro, demonstrar a filosofia que está contida na linguagem, no senso 

comum e no bom senso, na “religião e, consequentemente, em todo sistema de crenças, 

supertições, opiniões e modos de ver e de agir” (Ibid., p. 93). Segundo, passar para o 

“momento da crítica e da consciência” levando os sujeitos a questionarem se é preferível 
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participar de uma concepção de mundo “imposta” mecanicamente pelo ambiente exterior (por 

um dos grupos sociais), ou é “preferível elaborar a própria concepção de mundo de uma 

maneira consciente e crítica, participar ativamente na produção da história do mundo, ser o 

guia de si mesmo e não mais aceitar do exterior, passiva e servilmente, a marca da própria 

personalidade?” (Ibid., p.94).   

Nesta perspectiva, para Gramsci, “ao colocarmos a pergunta “o que é o homem”, 

queremos dizer: o que o homem pode se tornar, isto é, se o homem pode controlar seu próprio 

destino, se ele pode “se fazer”, se pode criar sua própria vida” (Ibid., p. 412). Concebendo que 

o homem é essencialmente político e que todos os homens são filósofos, logo  

 

o  verdadeiro filósofo é nada mais que o político, isto é, o homem ativo que modifica 

o ambiente, entendido por ambiente o conjunto das relações de que todo indivíduo faz 

parte. Se a própria individualidade é o conjunto dessas relações, construir uma 

personalidade significa adquirir consciência destas relações; modificar a própria 

personalidade significa modificar o conjunto destas relações (GRAMSCI, 2006, v.1, 

p. 413).  

 

O início da elaboração crítica ocorre quando o homem toma consciência de que faz 

parte de uma determinada força hegemônica.  Mas não se pode deduzir que a consciência, um 

estatuto ontológico da realidade objetiva “tenha um papel revolucionário, ou seja, exerça o 

papel de orientar, expressamente, a transformação radical da realidade” (TONET, 2005, 

p.153). É preciso que se transforme em consciência revolucionária, o que em Gramsci 

significa uma consciência superior, a consciência crítica do mundo e da própria historicidade 

capaz de levar os “simples” a superação do senso comum. Para isso, é preciso “trabalhar de 

modo incessante para elevar intelectualmente camadas populares cada vez mais vastas, o que 

significa trabalhar na criação de elites de intelectuais de novo tipo, que surjam diretamente da 

massa e que permaneçam em contato direto com ela” (GRAMSCI, 2006, v.1, p.110). Para 

Gramsci, é isto que realmente modifica o “panorama ideológico” de uma época. Neste aspecto 

os intelectuais têm papel fundamental para o movimento cultural que pretenda substituir o 

senso comum e as velhas concepções de mundo.  

“Uma massa humana não se distingue e não se torna independente “para si” sem 

organizar-se, e não existe organização sem intelectuais, isto é, sem organizadores e 

dirigentes” (Ibid., p.104). Portanto, o papel fundamental dos intelectuais consiste: em elevar 

uma forma superior de cultura e de concepção do mundo dos “simples”; realizar a ação 

organizativa, diretiva e educativa das massas, além de “tornar coerente os princípios e os 

problemas que as massas colocam em sua atividade prática” (Ibid., p.100). Por meio da 
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unicidade entre teoria e prática o que se busca é forjar um bloco intelectual-moral que torne 

politicamente possível um progresso intelectual de massa.  

Thompson é outro autor que nos ajuda a compreender o processo de construção da 

consciência de classe. Ao buscar acabar com os silêncios da abordagem do social, dominante 

entre os marxistas, empreendeu  

 

reflexões de tipo cultural e moral, aos modos em que o ser humano está imbricado 

em relações especiais, determinadas, de produção, o modo em que estas experiências 

materiais se moldam em formas culturais, a maneira em que certos sistemas de 

valores são consoantes com certos modos de produção [...] (apud MATTOS, 2007, 

1998, p. 315). 

 

Ao criticar o pensamento marxista-estruturalista ocidental que concebia a classe como 

um local estrutural, “uma camada numa estrutura hierárquica diferenciada por critérios 

econômicos como renda, oportunidades de mercado ou ocupação (WOOD, 2006, p. 73), 

Thompson concebe a classe em uma perspectiva sócio-histórica, como uma relação entre 

apropriadores e produtores, determinada pela forma específica da objetividade.   

Em “A Formação da Classe Operária Inglesa – a árvore da liberdade”, ao buscar 

compreender o movimento histórico-dialético do fazer-se da classe operária inglesa reconhece 

e explica as operações de classe, antes mesmo, na ausência da consciência de classe. Nos leva 

a identificar classe não com um nível particular de consciência ou organização que faça dela 

uma força política, mas no processo de se fazer, de se tornar essa força. Isto é, nos leva a 

identificar os complexos processos que ajudam a criar a “disposição de se comportar como 

uma classe”. Destaca que o processo de construção da consciência de classe dos trabalhadores 

pode ser vista sob dois aspectos:  

 

De um lado, havia uma consciência da identidade de interesses entre trabalhadores 

das mais diversas profissões e níveis de realização, encarnada em muitas formas 

institucionais e expressa, numa escala sem precedentes, no sindicalismo de 1830-

134 [...] Por outro lado, havia uma consciência da identidade dos interesses da classe 

operária, ou „classes produtivas‟, enquanto contrários aos de outras classes; dentro 

dela, vinha amadurecendo a reivindicação de um sistema alternativo. Mas a 

definição dessa consciência de classe era conseqüência, em grande parte, da reação 

da classe média à força operária [...] 

 

Como ressalta Mattos (2007), a questão para ele era apreender de que forma os 

homens “fazem sua própria história”, embora em condições que não são as por eles 

escolhidas. Partindo da assertiva marxiana fundamental da determinação da consciência social 

pelo ser social, acreditava ser capaz de responder tal questão por meio da categoria 

“experiência”, já que através dela   
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homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro deste termo – não como 

„indivíduos livres‟, mas como pessoas que experimentam suas situações e relações 

produtivas determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos, e em 

seguida „tratam‟ essa experiência em sua consciência e sua cultura [...] das mais 

complexas maneiras [...] e em seguida (muitas vezes, mas nem sempre, através das 

estruturas de classe resultantes) agem, por sua vez, sobre sua situação determinada” 

(THOMPSON, 1981, p. 182). 

 

Thompson tem como princípio de análise a conexão entre as relações de produção e 

consciência de classe, mediada pela experiência
54

. Salienta que “as formações de classe são 

geradas pelo “viver” e pela “experiência”, no interior de uma totalidade complexa de relações 

sociais e legados históricos” (WOOD, 2006, p. 77), experiências estas, vividas inicialmente 

nas relações de produção e nas situações determinadas em que os homens nascem ou entram 

involuntariamente. Segundo ele as formações de classe surgem e se desenvolvem “à medida 

que homens e mulheres vivem suas relações produtivas e experimentam suas situações 

determinadas, no interior do conjunto das relações sociais, e à medida que trabalham de 

formas culturais suas experiências” (THOMPSON, 1981).  

Thompson mostra-se convencido de que deve abandonar o conceito estático de “base” 

e “superestrutura”, pelo qual, na tradição marxista dominante, a “base” vem identificada com 

o “econômico”, afirmando uma prioridade heurística das necessidades e comportamentos 

econômicos, diante das normas e sistemas de valores (THOMPSON, 2001, p.253). Neste 

sentido, ressalta que 

 

dois erros tão arraigados na tradição marxista foram confundir o tão importante 

conceito de modo de produção (no qual as relações de produção e seus 

correspondentes conceitos, normas e formas de poder devem ser tomados como um 

todo) com uma acepção estreita de “econômico” e o de, identicamente, confundir as 

instituições, a ideologia e a cultura faccionária de uma classe dominante com toda 

cultura e “moralidade”. Há modos pelos quais sua cultura e instituições podem ser 

proveitosamente examinados como “superestruturais”, mas esse método de análise 

se torna muito menos atrativo quando nos voltamos para a cultura, as normas e os 

rituais do povo (THOMPSON, 2001, p. 259). 

 

Reconhecendo o conhecimento como provisório e limitado, Thompson enfatiza a 

fundamentação básica do materialismo histórico, pois coloca no centro da análise as pessoas 

reais em sua existência real - e não idealizadas pela teoria – e chama a atenção quanto à 

historicidade do objeto investigado, a processualidade do fenômeno. Contudo, em seu 

arcabouço teórico-metodológico a categoria experiência se impõe a fim de evidenciar a 

                                                 
54-Thompson distingue dois tipos de experiência: experiência I – experiência vivida – e experiência II – 

experiência percebida. A experiência percebida seria a consciência social, nos termos definidos por Marx. A 

experiência vivida seria aquela resultante das experiências vividas na realidade concreta e que se chocam com a 

experiência percebida (apud MORAES; MULLER, 2003). 
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capacidade de homens e mulheres romperem com condições impostas. Afirma que a plebe
55

, 

embora consciente de sua restrição, está sempre vigilante para aproveitar os momentos em 

que pode exercer sua vontade. E são através das experiências de lutas, ainda que num dado 

momento sejam “lutas de classe sem classe”, que se vai construindo a consciência de classe 

(THOMPSON, 1979). 

Portanto, classe, consciência de classe e luta de classes são processos indissociáveis 

para o referido autor. Compreendendo-as como relação e contrapondo-se a concepção estática 

e etapista predominante nos modelos marxistas de cunho leninista (“classe – consciência de 

classe – luta de classe”), descorda de que primeiro há a formação da classe, formada após se 

perceber antagonicamente aos interesses econômicos em relação à outra classe  e que ao 

adquirir certa consciência de classe empreende a luta de classe.  Nesta perspectiva,  

 

as classes não existem como entidades separadas que olham ao redor, acham um 

inimigo de classe e partem para batalha. Ao contrário, as pessoas se vêem numa 

sociedade estruturada de um certo modo (por meio de relações de produção, 

fundamentalmente), suportam a exploração (ou buscam manter poder sobre os 

explorados), identificam os nós dos interesses antagônicos, debatem-se em torno 

desses mesmos nós e, no curso de tal processo de luta, descobrem a si mesmas como 

uma classe, vindo, pois, a fazer descoberta de sua consciência de classe. Classe e 

consciência de classe são sempre o último e não o primeiro degrau de um processo 

histórico real (THOMPSON, 2001, p. 3). 

 

Para Thompson, o conceito “luta de classes” adquire prioridade heurística por ser por 

meio dela que se dá a consciência de classe e a formação da classe. Tratam-se de conceitos 

históricos que implica um processo. Por esta perspectiva, tece critica aos modelos teóricos a 

qual a classe é levada em consideração não no quadro do processo histórico, mas 

abstratamente, dando origem a um falso modo de pensar, isto é, a noção de classe como uma 

categoria estática, extraída do modelo estático de relações capitalistas de produção. Esta é a 

crítica que Thompson faz a Althusser e ao “marxismo ocidental” - a concepção de classe 

como posição, componente da estrutura social. Um universo conceitual que, segundo ele, não 

tem categorias para explicar a contradição ou mudança – ou luta de classes (1981, p.12).  

A base de sua formulação de classe está em Marx, pois  

 

para Marx, uma classe define a si mesma em termos históricos, não porque foi feita 

por pessoas com relações comuns com os meios de produção e uma experiência de 

vida comum, mas porque essas pessoas tornam-se conscientes dos seus interesses 

comuns e desenvolvem formas apropriadas de organização e ação comuns 

(THOMPSON apud MATTOS, 2011, p. 12). 

                                                 
55

 O termo é utilizado para designar os trabalhadores na sociedade pré-industrial, possuidores de uma consciência 

“vertical” do trabalho no lugar de uma consciência “horizontal” de classe operária madura (THOMPSON, 1979). 
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Recupera o período de 1780-1830 para chamar atenção para o fato de que a 

consciência de classe se formava num momento em que a maior parte da classe trabalhadora 

militante não era majoritariamente composta por operários fabris típicos. São das experiências 

coletivas de resistência manifesta na cultura popular do século XVIII, ainda que num dado 

momento desprovidas de identidade de classe, que vai se constituindo o fazer-se da classe 

operária inglesa, vai se produzindo, de modo imbricado, a consciência e a identidade de 

classe.  Portanto,  

 

o conceito histórico de classe ou classes implica a noção de relação com outra classe 

ou classes; o que se evidencia não são apenas os interesses comuns no interior de 

uma classe, mas interesses comuns contra outra classe. E esse processo de definição 

não é apenas uma série de explosões espontâneas em um ponto da produção 

(considerando que isso é uma parte importante); trata-se de um processo complexo, 

contraditório, sempre mutável e nunca estático em nossa vida política e cultural, no 

qual a agência humana está implicada em cada nível (MATTOS, 2011, p. 12). 

 

A classe social, portanto, “acontece quando alguns homens, como resultado de 

experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus 

interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) 

dos seus” (THOMPSON, 1987, p.10).  Trata-se de um fenômeno histórico, resultado das 

relações entre os homens reais em contextos reais, algo que ocorre efetivamente nas relações 

humanas. Uma categoria descritiva de pessoas numa relação no decurso do tempo e das 

maneiras pelas quais se tornam conscientes de suas relações, como se separam, unem, entram 

em conflito, formam instituições e transmitem valores de modo classista.  

 

A classe se delineia segundo o modo como homens e mulheres vivem suas relações 

de produção e segundo a experiência de suas situações determinadas, no interior do 

“conjunto de suas relações sociais”, com a cultura e as expectativas a eles 

transmitidas e com base no modo pelo qual se valeram dessas experiências em nível 

cultural (THOMPSON, 2001, p. 5).  

 

Em Thompson, portanto, classe não é como coisa; produto de determinadas 

transformações econômicas, mas sim processo e relação. Não se trata de uma categoria 

estática, um dado, e sim um processo dinâmico de relação social que se dá através de lutas de 

classe, mediado pela experiência. Ela é “fruto de experiências comuns que podem levar a 

formação de uma determinada identidade que, por sua vez, posiciona-se contra a identidade 

de outros homens em função de interesses materiais e culturais opostos” (THOMPSON, 

2002a, p. 10). E como a classe se constrói no processo histórico, a partir do lugar que homens 
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e mulheres ocupam no processo produtivo há, consequentemente, lugar para o subjetivo. 

Como ele mesmo afirma,  

 

as pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como idéias, no âmbito 

do pensamento e de seus procedimentos [...]. Elas também, experimentam sua 

experiência como sentimento e lidam com esse sentimento na cultura, como normas, 

obrigações familiares e de parentescos, e reciprocidades, como valores ou (através 

de formas mais elaboradas) na arte ou nas convicções religiosas (THOMPSON, 

1981, p. 189). 

 

Como se percebe, Thompson articula a categoria experiência à cultura por entender, 

assim como Gramsci, a cultura como componente não passivo de análise histórico-social; isto 

é, por reconhecer que a experiência vivida, além de pensada, é também sentida pelos sujeitos.  

Desse modo, “classe é uma formação tão “econômica” quanto “cultural”” 

(THOMPSON, 2001, p. 260), pois, se “a experiência de classe é determinada, em grande 

medida, pelas relações de produção em que os homens nasceram - ou entraram 

involuntariamente”, “a consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas 

em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, idéias e formas 

institucionais” (THOMPSON, 1987, p.10). Em síntese, como homens e mulheres vivem, 

sentem e percebem essas experiências. Entretanto, é preciso ressaltar que para Thompson a 

classe não é um simples fenômeno cultural e que ele não corrobora com a idéia de a formação 

da classe ser independente de determinações objetivas, pois reconhece que os meios de 

produção estabelecem antagonismos e geram conflitos; conflitos estes, que formam a 

experiência social em forma de classe, mesmo quando não se expressam como consciência de 

classe.   

Como se observa, Thompson se afasta da concepção segundo a qual a consciência de 

classe emergiria como uma superestrutura “derivada” da “base” (as forças e as relações 

produtivas). Consequentemente contrapõe-se a idéia de classe baseada na analogia de “classe 

em si” – no nível da base que se traduz em consciência de classe – ou “classe para si” – no 

nível da superestrutura -, como se esta (“classe para si”) fosse o ápice da consciência de 

classe, a vanguarda do proletariado. Por essa concepção, a “falsa consciência” acontecia caso 

não fosse atingida esta etapa ou não se conduzisse nesta direção.  

Trata-se de uma afirmação destituída de significado para o autor, uma vez que “a 

consciência de classe é a forma como as experiências são tratadas em termos culturais: 

encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais” (THOMPSON, 

1987, p.10). Neste sentido, se a experiência de classe resulta das relações de produção em que 

os homens nasceram e encontram-se inseridos, independente de suas vontades, ou melhor, se 
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as experiências aparecem como determinada, o mesmo não ocorre com a consciência de 

classe. Logo, a concepção de uma consciência verdadeira ou falsa é historicamente sem 

sentido, posto que há diferentes níveis de consciência de classe. Ela não é “verdadeira” nem 

“falsa”. É simplesmente o que é, por ser uma relação e não uma coisa. ““Ela” não existe nem 

para ter um interesse ou uma consciência ideal, nem para se estender como um paciente na 

mesa de operações de ajuste” (Ibid., p. 11). 

A consciência de classe é construída por meio da experiência adquirida na luta de 

classe. Daí a experiência constituir-se em uma categoria importante para se entender a 

formação (fazer-se) da classe. E entender a experiência na vida de homens e mulheres reais é 

compreender o diálogo existente entre o ser social e a consciência social. As pessoas vivem a 

experiência da exploração, dos conflitos e das lutas inerentes às relações de produção e 

trabalham isso em sua consciência. É “no meio dessa experiência vivida que toma forma a 

consciência social e, com ela, a „disposição de agir como classe‟”. (WOOD, 2006, p. 89). O 

agir como classe não significa agir de pronto a consciência de classe – ou seja, a consciência 

ativa da identidade de classe. Significa perceber a possibilidade de seu desenvolvimento e 

como ela vai se constituindo no processo histórico. Isto porque as experiências não são apenas 

vividas e percebidas, são também modificadas. Estas, são decorrentes das mudanças que 

ocorrem no ser social e são determinantes no sentido que exercem pressões sobre a 

consciência social existente e fazem com que se produzam novas questões.  

Desse modo, ao mesmo tempo em que são determinadas (limitadoras), são vividas e 

abrem possibilidades de uma consciência de classe, podendo vir “adquirir feições classistas, 

na vida social e na consciência, no consenso, na resistência e nas escolhas de homens e 

mulheres” (THOMPSON, 2001, p. 260). Isto significa que as pessoas não experimentam sua 

própria experiência apenas como ideias, no âmbito do pensamento, mas também como 

sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura, como normas, obrigações familiares e 

de parentesco (ibid., 1981). 

É neste aspecto que se pode entender a recusa de Thompson em aceitar a noção de 

classe social como resultado do modo de produção, em associar o “ser social” ao 

“econômico” ou “base”. Sendo assim,  

 

a transformação histórica acontece não por uma dada “base” ter dado vida a uma 

“superestrutura” correspondente, mas pelo fato de as alterações nas relações 

produtivas serem vivenciadas na vida social e cultural, de repercutirem nas idéias e 

valores humanos e de serem questionadas nas ações, escolhas e crenças humanas” 

(2001, p.263). 
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Pode-se entender também sua recusa quanto à perspectiva althusseriana de tratar a 

experiência e a cultura apenas no terreno ideológico - embora admita que os valores 

encontram-se perpassados pela ideologia dominante, o que o faz afirmar o caráter 

contraditório das necessidades materiais e culturais. Reconhecendo homens e mulheres como 

seres históricos ativos e conscientes, e não como “matéria-prima vazia e passiva”, adverte que 

“nenhuma ideologia é inteiramente absorvida por seus partidários: na prática, ela multiplica-

se de diversas maneiras, sob o julgamento dos impulsos e da experiência” (2002b, p. 278). 

Desse modo, não identifica a hegemonia com a completa absorção das classes subordinadas 

da ideologia e dominação cultural da classe dominante. Como ressalta Wood (2006, p. 96), 

“para Thompson, hegemonia não quer dizer dominação por uma classe e submissão por outra. 

Ao contrário, ela incorpora a luta de classes e traz a marca das classes subordinadas, sua 

atividade e resistência”.  

Thompson distancia de uma perspectiva que vê a “socialização” como inculcação 

ideológica. A partir da categoria experiência fornece elementos para analisá-la a partir da 

dialética entre ser social e consciência social e o agir dos sujeitos nos processos em que se 

encontram inseridos. A formação do sujeito político entendida a luz de Thompson e da 

experiência não ocorre somente por meio da ação política, mas de uma construção processual 

de educação, de práticas, valores, ideologias, bem como as ações. Este conjunto é formador 

do indivíduo, com a capacidade de torná-lo ou não agente de práticas emancipatórias.  

 Pelo o que aqui foi exposto, percebe-se que é no conflito e no confronto que se 

formam as experiências, se educa para ser dirigente, se desenvolve a sociedade de direito e se 

constrói, em diferentes graus, a consciência de classe. Nesta perspectiva, qual a contribuição 

da escola - e de programas como o ProJovem Urbano - na formação da consciência de classe? 

É papel da escola a formação do sujeito político, participativo nos espaços decisivos e 

decisórios, agindo em prol do alargamento do Estado? Que aprendizagens se buscam instituir 

e/ou podem ser construídos em experiências coletivas em torno do PLA vivenciadas pelos 

jovens do Projovem Urbano? As experiências aí adquiridas, aliada a outras experiências, 

possibilitam a um agir no sentido da contra-hegemonia? 
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4  O PARADIGMA DA PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS DE JUVENTUDES: O 

PROJOVEM URBANO, CONTEXTO E EXECUÇÃO 

 

 

 Nos últimos anos, a juventude é o segmento da sociedade que vem se constituindo 

objeto de atenção das políticas públicas, principalmente após a instituição da Política 

Nacional de Juventude, em 2004. Por ser o objeto de estudo desta tese a ação considerada o 

“carro-chefe” dessa política, faz-se necessário realizarmos um breve histórico das lutas do 

segmento juvenil para ter suas demandas reconhecidas e colocadas na agenda governamental. 

Todavia, quando se enfoca o tema da juventude algumas considerações, a priori, fazem-se 

necessárias. É preciso delimitar o campo conceitual “juventude” devido aos inúmeros 

significados que o termo suscita.  

 A juventude é uma etapa da vida humana que possui especificidades próprias. Nas 

últimas décadas, no Brasil, frações dela têm tido uma realidade bastante precarizada em 

decorrência da histórica ausência de políticas públicas voltadas para este segmento e dos 

efeitos das políticas macroeconômicas neoliberais, o que torna urgente e necessária a 

implementação de políticas e programas voltados aos jovens, que os reconheça como sujeito 

de direitos.  

 

 

4.1  Delimitação conceitual de juventude 

 

 

 Quando se enfoca o tema da juventude algumas considerações são necessárias. A 

primeira, diz respeito ao entendimento sobre a faixa etária correspondente à juventude. No 

Brasil, o único dispositivo legal que delimita a faixa etária juvenil é o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) que contempla os 18 anos como idade limite. Os organismos 

internacionais, que por muitos anos se basearam na faixa etária de 18 a 24 anos para 

caracterizar o grupo considerado como jovem, nos últimos tempos têm ampliado esta faixa 

para 30 anos de idade.  

 A definição/delimitação da juventude a partir da idade cronológica é rechaçada por 

diversos sociólogos, como Lenoir (1996) e Bourdieu (1983), para quem não é possível tratar a 

“idade” como uma característica independente do contexto no qual ela toma sentido. Para os 
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autores, as categorias “juventude” e “velhice” são construídas socialmente; resultado de uma 

luta entre gerações que busca definir relações de poder; logo, o importante é não definir a 

partir de que idade os sujeitos se tornam “jovens” ou “velhos”, mas descrever os processos 

através dos quais são designados socialmente dessa forma. É por isso que para Bourdieu, a 

“juventude” é apenas uma palavra, pois não pode ser  compreendida sem ser contextualizada, 

uma vez que sofre variação historicamente e em relação a outras categorias. Afinal, “somos 

sempre o jovem ou velho de alguém” (ibid., p.113). 

               Neste sentido, a segunda consideração diz respeito à definição de juventude e a 

imprecisão dos critérios que compõem essa categoria, uma vez que existem várias imagens e 

entendimentos do que venham a ser juventude. Trata-se de uma categoria que foi se 

transformando nas últimas décadas.  Sposito (2005) mostra que no fim dos anos 1980 a 

juventude era concebida como o momento de transição para a vida adulta, ou então, o 

momento de preparação para aquilo que o jovem viria a ser. Atualmente discute-se a idéia de 

autonomia, independência econômica e também um conceito de juventude que é o de 

experimentação. Juventude, portanto, pode ser compreendida como a “fase da vida em que se 

inicia a busca de autonomia, marcada tanto pela construção de elementos da identidade – 

pessoal e coletiva – como por uma atitude de experimentação” (Ibid., p. 89). Uma fase 

singular, visto que o modo como os jovens vivem essa etapa difere das gerações anteriores, já 

que os caminhos e contornos de entrada para a vida adulta se diversificaram em virtude das 

mudanças ocorridas na sociedade capitalista nas últimas décadas. Decorre daí a 

impossibilidade em se comparar as juventudes entre gerações, fato que ocasiona uma série de 

preconceitos e estereótipos
56

.  

 Isto nos leva a considerar, em terceiro lugar, a impossibilidade de se retratar a 

juventude como um conceito unívoco, por razões tanto históricas, quanto sociais e culturais, 

indo de encontro com o “mito da juventude homogênea” (MARGULIS; UREESTI, 1996) que 

identifica todos os jovens a partir de um modelo único, como se houvesse na sociedade uma 

distribuição igual de oportunidades que permitisse a todos os jovens desfrutar da condição 

juvenil da mesma forma
57

.  Contrário a essa noção, para Bourdieu (1983), existem diferentes 

                                                 
56

 A atual geração juvenil é estereotipada pela opinião pública como apática, desinteressada e desmobilizada 

quanto às questões políticas, pois é comparada com os movimentos juvenis dos anos 1960 e 1970 que se 

contrapuseram de modo explícito e contundente contra os regimes autoritários.   
57

 Com base em Margullis e Urresti (1996, p. 14) “O mito da igualdade tenta unificar a condição para todo jovem 

aspirar participar plenamente da vida, mesmo que provenham de mundos sociais extremamente diversos. Assim 

todo jovem se encontraria em igualdade de oportunidades para se formar como cidadão. Frente a isso, sociedade 

de classes, diferenças econômicas, sociais, políticas, étnicas, raciais, migratórias, marcam profundas 

desigualdades na distribuição de recursos, com o qual a natureza mesma da condição de jovem em cada setor 

social se altera”.  
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atributos sociais que impedem a representação da juventude e dos jovens como uma unidade 

social. Os diversos e desiguais contextos sociais marcam a forma de “ser jovem”, tanto entre 

sociedades diversas, como no interior de uma mesma sociedade, o que faz com que a 

condição juvenil seja vivida de forma desigual, sendo, portanto, “um formidável abuso de 

linguagem que se pode subsumir no mesmo conceito, universos sociais que praticamente não 

possuem nada em comum” (BOURDIEU, 1983, p.114). 

  Nesta perspectiva, a expressão mais correta não seria juventude brasileira, mas sim 

juventudes, uma vez que os jovens brasileiros apresentam aspectos diferenciados, de acordo 

com suas condições econômicas e sociais, gênero, etnia, religião e local de moradia (centro e 

periferia, campo e cidade). Todas essas especificidades, de certo modo, criam condições 

peculiares a cada jovem em relação à escolarização, a exposição de riscos e a luta pela entrada 

no mercado de trabalho formal que não podem ser desconsideradas, porque  

 

a questão central não é de caráter individual nem primeiramente de gênero, de cor 

ou de raça, mas de classe social. Por isso, a inserção precoce no emprego formal ou 

“trabalho informal”, a natureza e as condições de trabalho e a remuneração ou o 

acesso ou não à escola, a qualidade dessa escola e o tempo de escolaridade estão 

ligados à origem social dos jovens (FRIGOTTO, 2004, p.193). 

 

 Considerando as múltiplas identidades juvenis, decorrentes das formas desiguais de 

experimentação da condição juvenil, diferenças esta que produz uma pluralidade de demandas 

e reivindicações, o desafio posto às políticas de juventudes é construir uma agenda única de 

luta que reconheça e leve em conta esta heterogeneidade.   

  

 

4.2  Breve Histórico da Política de Juventude no Brasil 

 

 

 O governo Lula teve um papel importante na instauração de uma política de juventude 

no país, embora chegue com certo atraso se compararmos o Brasil com os demais países 

latino-americanos, onde as questões da juventude entraram na pauta de políticas públicas ao 

longo da década de 1990. O estabelecimento do Ano Internacional da Juventude decretado 

pela ONU, em 1985, e a criação da Organização Ibero-Americana de Juventude (OIJ), em 

1992, não foram capazes de estimular a formulação de programas ou organismos específicos 

de políticas para este grupo populacional, o que fez do Brasil o penúltimo país latino-
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americano a colocar as demandas da juventude na agenda governamental, ficando a frente 

somente de Honduras. 

O reconhecimento da criança e adolescente como sujeitos de direitos pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, foi um marco importante para a questão juvenil, 

pois fez avançar de modo significativo a discussão sobre as políticas de juventude. No 

entanto, além de contribuir para que o termo juventude ficasse associado à adolescência, 

jogou para uma zona nebulosa a discussão sobre os direitos dos jovens que atingem a 

maioridade legal (18 anos), uma vez que os deixou fora do alcance das ações e debates sobre 

direito e cidadania trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).   

Programas ou políticas para as juventudes foram criados somente a partir de 1997, 

após a repercussão nacional do assassinato em Brasília do índio pataxó Galdino Jesus dos 

Santos, incendiado por cinco jovens de classe média enquanto dormia em uma parada de 

ônibus. Tais programas, destinados aos jovens na condição de risco social e executados em 

parceria com organizações não-governamentais (ONGs) e fundações empresariais, foram 

guiados pela idéia de prevenção de delitos, de controle ou de efeito compensatório de 

problemas que atingiriam a juventude, contribuindo para reforçar a imagem do jovem como 

um problema, especialmente em questões relacionadas à violência, ao crime, à exploração 

sexual, à drogadição, à saúde e ao desemprego (SPOSITO, 2005). Concebendo o ócio como o 

causador dos “desvios”, a partir de então, os programas esportivos, culturais e de trabalho 

criados orientaram-se no controle social do tempo livre dos jovens - daí terem sido executados 

em regiões marcadas por alto índice de violência e destinados, prioritariamente, aos jovens em 

maior estado de vulnerabilidade social (em sua maioria pobres e negros)
58

. Portanto, o foco 

real da preocupação das referidas políticas era com a coesão moral da sociedade e não por 

reconhecer o jovem como sujeito de direito.  

A instituição da Política Nacional de Juventude foi fruto das mobilizações dos setores 

jovens e de organizações da sociedade civil pelo reconhecimento da juventude como uma 

etapa do ciclo da vida, para além de uma mera fase de transição ou formação, que tem 

peculiaridades e características próprias, marcada pela superação da condição anterior de 

dependência e proteção garantida no ECA.  

                                                 
58- Cabe salientar que para muitos investigadores a ociosidade é um razoável propulsor no cometimento de 

crimes. Segundo Bison (2010), a tendência dos jovens estarem envolvidos em crimes e violência, sejam como 

autores ou como vítimas, é agravada quando uma parcela significativa deles não possui perspectivas futuras. 

Para a autora, a ausência (ou não assiduidade) à escola atua de forma positiva sobre a criminalidade, daí a 

necessidade de implementação de políticas de incentivo a fim de manter esses jovens dentro da escola e deixá-

los afastados da ociosidade.  
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Entre 2003 e 2004 o Instituto Cidadania
59

, no âmbito do programa de estudo 

denominado “Projeto Juventude”, desencadeou uma série de pesquisas, discussões e 

seminários, em que participaram interlocutores de todo o país (movimentos juvenis, 

intelectuais, gestores públicos, organizações não governamentais), voltados a refletir sobre as 

condições juvenis em diferentes aspectos, com o objetivo de trazer para o primeiro plano da 

agenda nacional a temática da juventude, isto é, as emergências de 34 milhões de pessoas, na 

época, em torno 20% da população brasileira entre 15 e 24 anos de idade. Ademais, havia sido 

criada na Câmara dos Deputados uma Comissão Especial destinada a acompanhar e estudar 

propostas de políticas públicas para a juventude. Além de audiências públicas, a Comissão 

realizou, em 2003, o Seminário Nacional de Políticas Públicas para a Juventude e, em 2004, a 

Conferência Nacional de Juventude, precedida de conferências nacionais com o intuito de 

construir um marco legal sobre juventude. 

Em resposta as demandas da sociedade civil o governo recomendou a formação do 

grupo interministerial, que reuniu representantes de dezenove ministérios para elaborar um 

diagnóstico sobre as condições sociais dos jovens brasileiros e mapear as organizações 

voltadas a esse segmento, tendo em vista a indicação de referências para uma política nacional 

de juventude. Na avaliação do coordenador dos trabalhos, o então ministro-chefe da 

Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Soares Dulci, era preciso superar a 

dispersão dos programas governamentais que tinham a juventude como alvo e organizar uma 

política clara para este segmento. Políticas focadas na formação e na qualificação profissional 

dos jovens faziam-se necessárias para o projeto “novo desenvolvimentista” a ser empreendido 

pelo governo.  

Todo o conjunto de ações promovidas pelo “Projeto Juventude” realizado pelo 

Instituto Cidadania, resultou em um documento entregue ao presidente Lula em junho de 

2004, em que sugeria diretamente a criação de um programa nacional abrangente direcionado 

aos jovens. Segundo o documento, 

 

torna-se urgente construir um programa nacional de larga escala, em cujo âmbito se 

interliguem educação, trabalho, cultura e participação,  e cuja gestão seja marcada 

pela integração e pela transversalidade (...) O programa sugerido, ancorado em uma 

nova visão sobre o nexo entre educação, trabalho, cultura e participação, deverá ser 

dirigido inicialmente aos jovens entre 18 e 24 anos que estão fora da escola ou em 

situações de atraso escolar (...) deverá valer como uma espécie de carro-chefe 

interligando todas as iniciativas com sinergia, complementaridade, flexibilidade e 

conexões dinâmicas. 
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 Organização não-governamental criada em 1989 por Luis Inácio Lula da Silva e presidida por ele até 1992.  
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O documento apontava que o desafio a ser enfrentado por uma política nacional de 

juventude era de 

 

assumir a integração e a transversalidade como elementos fundamentais de todas as 

políticas públicas de juventude, combinando mecanismos de proteção social, 

expedientes que gerem novas oportunidades de inserção profissional e sociocultural 

e incentivem a participação (INSTITUTO CIDADANIA, 2004, p. 19). 

 

 Frente ao acúmulo de discussões e mobilizações da sociedade civil organizada em 

torno da temática da juventude e acatando as recomendações apresentadas no relatório final 

do grupo interministerial e presentes no documento final do “Projeto Juventude”, a Política 

Nacional de Juventude foi instituída através da Lei 11.129 de 30 de junho de 2005. Devido ao 

alto grau de vulnerabilidade dos jovens das camadas populares, em diversos aspectos da vida 

(educação, saúde, trabalho, segurança, profissionalização, cultura, entre outros), 

recomendava-se que nove desafios deveriam configurar a Política Nacional de Juventude, a 

saber: (1) ampliar o acesso e a permanência na escola de qualidade; (2) erradicar o 

analfabetismo entre os jovens; (3) preparar para o mundo do trabalho; (4) gerar trabalho e 

renda; (5) promover vida saudável; (6) democratizar o acesso ao esporte, ao lazer, à cultura e 

a tecnologia da informação; (7) promover os direitos humanos e as políticas afirmativas; (8) 

estimular a cidadania e a participação social; (9) melhorar a qualidade de vida dos jovens no 

meio rural e nas comunidades tradicionais. 

 Além da Política Nacional de Juventude, a Lei 11.129 também instituiu a Secretaria 

Nacional de Juventude (SNJ)
60

, o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE)
61

 e o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Educação Básica, Qualificação Profissional e 

Ação Comunitária – Projovem. Considerado o “carro-chefe” da Política Nacional de 

Juventude, o ProJovem foi criado com a  finalidade de promover a inclusão social dos jovens 

de 18 a 24 anos que, apesar de alfabetizados, não concluíram o ensino fundamental, buscando 

sua reinserção na escola e no mundo do trabalho, de modo a proporcionar-lhes oportunidades 

de desenvolvimento humano e exercício efetivo da cidadania. 
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 Vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, tem as funções de: formular, supervisionar, 

coordenar, integrar e articular políticas públicas para a juventude; articular, promover e executar programas de 

cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados para a implementação de 

políticas para a juventude (BRASIL, 2008, p. 17/17). 
61

 Órgão colegiado integrante da estrutura básica da Secretaria-Geral da Presidência da República, composto por 

representantes de órgãos governamentais, organizações juvenis, ONGs e personalidades reconhecidas pelo seu 

trabalho com jovens. Tem por finalidade: assessorar a Secretaria Nacional de Juventude na formulação de 

diretrizes da ação governamental; promover estudos e pesquisas acerca da realidade sócio-econômica juvenil; 

assegurar que a Política Nacional de Juventude do governo federal seja conduzida por meio do reconhecimento 

dos direitos e da capacidades dos jovens e da ampliação da participação cidadã (BRASIL, 2008, p. 17/17). 
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 Todo o aparato criado em conjunto a política de juventude demonstra o caráter 

emergencial da juventude de conquistar espaços nas agendas de vários ministérios e 

secretarias no âmbito federal, estadual e municipal, e de ser tratada de forma interdisciplinar e 

transversal.  

 São grandes os desafios para que a juventude deixe de ser vista como um problema 

para a sociedade e passe a ser encarada como um segmento com demandas específicas de 

políticas públicas. A garantia em lei do reconhecimento dos jovens como sujeitos de direitos é 

um passo importante e exige dos indivíduos uma mudança de atitude frente aos jovens. Aí 

reside um grande desafio para a efetivação do novo paradigma das políticas públicas 

de/para/com juventudes (UNESCO, 2006) em nosso país, cuja história é marcada por 

mecanismos legais e subjetivos elaborados pela classe dominante-dirigente com vistas à 

exclusão da participação política de grande massa da população. O novo paradigma (de 

juventude, o que significa para/com) requer dos jovens um comportamento participativo nos 

diversos espaços sociais (de caráter cultural, religioso, comunitário...), bem como nos espaços 

institucionalizados de elaboração de políticas públicas, o que nos impele a refletir sobre as 

novas formas de participação e a configuração das políticas de juventude que visam à 

formação do jovem protagonista
62

.  

 

 

4.3  Participação política dos jovens: apatia e/ou novas formas de participação? 

 

 

 No senso comum, a imagem hegemônica do jovem é de um sujeito pouco 

participativo, irresponsável, imediatista, consumista, individualista e apático política e 

socialmente. Tal imagem geralmente é definida a partir da comparação com o jovem das 

décadas de 1960 e 1970, negligenciando as diferenças políticas, econômicas e sociais dos 

distintos contextos históricos. Contudo, se os jovens das décadas de 1960 e 1970 foram 
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 O protagonismo é um elemento discursivo que tem sido muito evocado nas políticas atuais destinadas aos 

jovens e baseia-se na ideia do jovem como sujeito autônomo, ator e autor principal de sua história. No entanto, o 

protagonismo dos jovens é um conceito passível de diferentes interpretações e imbrica outros conceitos 

igualmente híbridos, como “participação”, “responsabilidade social”, “autonomia” e “cidadania”. Trata-se de 

uma expressão que muito se confunde com a participação, não havendo na literatura uma distinção clara entre 

ambos. Para Ferreti, Zibas e Tartuce (2004) a problemática em encaminhar a participação dos jovens por meio 

do protagonismo é que ele carrega consigo a possibilidade de despolitizar o olhar sobre as determinações das 

questões sociais (e a sua manutenção), desviando o foco das preocupações do debate político e social sobre tais 

determinações para o da ação individual e coletiva. Ou seja, o suposto protagonismo tende a encaminhar a 

promoção de valores, crenças e ações de caráter mais adaptativo que problematizador.   
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considerados ativistas, rebeldes e revolucionários por estarem engajados na luta por direitos, o 

que se verifica na década seguinte é o desaparecimento da juventude na cena política, posto 

que  as manifestações juvenis aparecem como desqualificadas para a política. A própria 

manifestação dos estudantes, em 1992, pelo impecheament do presidente Fernando Collor de 

Melo foi considerado muito mais como festa do que como um momento político.  

Entretanto, a imagem de apatia política dos jovens de hoje não é consenso. Para 

Novaes, 

juventude e participação social evoca frágeis parâmetros de comparação entre 

diferentes gerações e é próprio para generalizações infundadas. É preciso inovar a 

forma de se aproximar dessa questão, pois não há informações confiáveis que mos 

permitem dizer que, em termos numéricos, hoje há mais ou menos jovens participando 

de algum tipo de ação coletiva do que em gerações passadas (NOVAES, 2007, p. 

100). 

 

Para a autora, vigora a representação social de que participar é se envolver em 

questões políticas partidárias e/ou em manifestações, daí a ênfase na visão negativa que os 

jovens possuem da política e sua baixa participação nos mecanismos institucionalizados. 

Todavia, as atuais pesquisas na área da juventude têm ressaltado as novas formas de 

participação dos jovens. Com base no resultado da pesquisa “Juventude Brasileira e 

Democracia: participação, esferas e políticas públicas” (IBASE; PÓLIS, 2006)  

 

ao mesmo tempo em que há pouca participação juvenil em espaços políticos formais, 

nota-se a presença de jovens em outros tipos de ações coletivas que contribuem para a 

constituição de espaços juvenilizados em torno de diferentes experiências sociais 

participativas. Os(as) jovens brasileiros têm emitido sinais, mais ou menos visíveis, da 

negação frente a formas tradicionais de participação, tais como as que se expressam 

pela filiação a partidos, sindicatos e organizações estudantis. No entanto, ações 

coletivas juvenis deixam de ser notadas ou valorizadas devido ao caráter descontínuo, 

tópico e muito frequentemente desprovido de ideologias facilmente reconhecidas – 

esquerda e direita, por exemplo – do qual se revestem. Entretanto, as novas formas e 

temas pelos quais os(as) jovens se mobilizam na esfera pública também indicam o 

quadro de crise das formas tradicionais de participação e socialização política  

(IBASE; PÓLIS, 2006, p.09).  

 

O argumento defendido é de que atualmente há diversas formas que definem o que 

pode ser considerado um ato de participação. Segundo Novaes e Vital (2005, p.130), os 

grupos de arte e cultura têm motivado a participação social de diferentes tipos de jovens em 

variadas organizações, funcionando como articuladores de identidades para a elaboração de 

projetos individuais e coletivos. Para as autoras, comunidades esportivas, rádios comunitárias, 

grupos de teatro e de dança e estilos musicais (rock, punk, heavy metal, reggae, funk e outros) 

promovem aos jovens novas formas de pertencimento social que lhes permitem expressar seus 

descontentamentos, fazer denúncias e elaborar novos caminhos de participação. “Estão em 
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pauta novas questões e linguagem que renovam a política e (re)inventam possibilidades de o 

jovem estar e agir no espaço público” (ibid, p. 119). 

Portanto, “os lugares socialmente reconhecidos para a participação na vida pública 

acabam sendo um „não-lugar‟ para esses jovens” (IBASE; PÓLIS, 2006, p.72), daí a 

constituição de novos lugares, formas e objetos de participação para o jovem, como grupos 

que atuam nos espaços de cultura e lazer; grupos e redes que agregam jovens em torno de 

identidades específicas (indígenas, mulheres, negros, orientação sexual, ambientalistas, jovens 

com deficiências, religiosos, entre outros). 

A participação encontra base legal na Constituição de 1988 ao instituir no país a 

democracia participativa. No entanto, desde a adoção do país a agenda neoliberal o aparato 

legal da participação (através da criação de mecanismos de participação) não tem 

possibilitado a grande parte da população o envolvimento com a (“res”)pública e a efetiva 

participação nos poucos canais existentes no país. Esta realidade se agrava quando 

consideramos as condições de existência dos jovens das classes trabalhadoras, que faz da sua 

vida algo em “suspenso e provisória”. 

 

 

4.4 “Vida provisória em suspenso”: a degradação das condições de existência dos jovens 

trabalhadores brasileiros 

 

 

O desemprego e a precarização das condições de vida são fenômenos que 

intensificaram nas últimas décadas atingindo trabalhadores de várias faixas etárias de todo o 

mundo, deixando de ser uma questão dos países mais pobres ou periféricos. No entanto, caem 

de maneira muito peculiar sobre a população juvenil dos países periféricos, como pode se 

observar através de uma breve retrospectiva histórica. O estudo “Tendências Mundiais do 

Emprego Juvenil 2005”, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), mostrou que no 

período entre 1993 e 2003 a oferta de empregos para a faixa de trabalhadores entre 15 e 24 

anos expandiu apenas 0,2%, enquanto o crescimento da população mundial das pessoas dessa 

faixa etária foi de 10,5%, levando a taxa desemprego entre jovens, ser o dobro da taxa geral. 

Na América Latina e no Caribe, durante o mesmo período, a taxa de desemprego entre 

pessoas da mesma faixa etária passou de 14,4% para 16,6% na última década.  

No Brasil, diversas pesquisas empíricas têm demonstrado as dificuldades vivenciadas 

pelos jovens de 15 a 29 anos – cerca de 26,2% da população total do país, em torno de 49,7 
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milhões de brasileiros, segundo os dados do Pnad (2008). Entre tais dificuldades está o 

processo de escolarização bastante acidentado, sobretudo dos jovens das camadas populares, 

devido sua entrada precoce no mercado do trabalho determinada pelas dificuldades de 

sobrevivência familiar. Geralmente, quanto menor a renda familiar, maior a proporção de 

jovens que precisa trabalhar, se submetendo, em grande maioria, a empregos pobres de baixo 

valor agregado e em condições de superexploração.  

Neste sentido, a conquista do primeiro emprego em condições decentes é outra 

dificuldade vivenciada pelo grupo juvenil, uma vez que se encontram nas piores condições de 

competição em relação aos adultos que, com freqüência, acabam preenchendo as vagas já que 

possuem, na maioria das vezes, escolaridade mais elevada, alguma experiência profissional e 

qualificação. O resultado deste processo é que na década de 1990 as ocupações por conta 

própria foram as mais geradas para os jovens, tornando-se a possibilidade cada vez mais 

viável de inserção dos jovens no mercado de trabalho. Elas tiveram um aumento de 51%, ao 

passo que o emprego assalariado para os jovens foi reduzido em 22,8%. Ao final daquela 

década, a média entre dez ocupados com idade entre 15 e 24 anos era de quatro autônomos 

para seis assalariados vivendo toda a precariedade do trabalho autônomo: baixos rendimentos, 

instabilidade ocupacional, altas jornadas de trabalho, alta rotatividade e ausência de 

mecanismos de proteção social e trabalhista (POCHMANN, 2000).  

Isso pouco se alterou durante o primeiro mandato do governo Lula da Silva (2003-

2006), pois só uma, em cada dez vagas com carteira assinada abertas no Brasil, foi ocupada 

por alguém que procurava se colocar no mercado pela primeira vez. De acordo com o 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) apenas 15% das novas 

oportunidades que surgiram nesse período foram ocupadas por pessoas na faixa etária de até 

24 anos. Assim, em 2005, de um universo de 3,241 milhões de trabalhadores desempregados 

com mais de 16 anos, 1,473 milhão estava na faixa etária entre 16 e 24 anos, o correspondente 

a 45,5% do total, segundo o Dieese (2005), sendo as mulheres as mais afetadas pelo 

desemprego. Naquele ano, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) contabilizou que a 

taxa de desemprego entre as mulheres jovens era de 24,7%, enquanto para os homens jovens 

era de 15% (O GLOBO, 30/10/06).   

As maiores taxas encontram-se nas regiões metropolitanas. Em Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre o desemprego, em setembro de 2003, 

chegou a 40,9% na faixa dos 15 aos 17 anos de idade e ficou em 24,5 para quem tinha entre 

18 e 24 anos (IBGE, 2003). Em 2006, a taxa caiu para 31,8% e 21%, respectivamente. Isso 

significa que em setembro de 2006 havia 1,068 milhão de jovens desempregados nas seis 
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regiões metropolitanas, o que equivale a 46,6% do total de 2,3 milhões de desempregados, 

como se observa no quadro abaixo.    

 

                           Tabela 4 -   Números do Desemprego Juvenil no Brasil. 

(Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre) 

 

 

 

MÊS/ANO 

 

NÚMEROS DO DESEMPREGO JUVENIL NO BRASIL 

15 E 17 ANOS 18 E 24 ANOS 

SET/ 2002 34,6% 21,2% 

SET / 2003 40,9% 24,5% 

SET / 2004 33% 22,2% 

SET / 2005 32,2% 20,7% 

SET /2006 33,8% 21% 

                                   Fonte: JORNAL O GLOBO, 10/03/2006. 

 

A questão étnica não pode também ser negligenciada, posto que as estatísticas 

relativas à inserção dos jovens no mercado de trabalho revelam desvantagens à população 

negra, como a inserção precoce das crianças negras no mercado de trabalho informal. 

O fato é que as políticas públicas implementadas no governo Lula com o propósito de 

reduzir as taxas do desemprego juvenil não surtiram o efeito esperado, como o Programa 

Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE). Com base no discurso oficial, o PNPE se 

mostrou pouco eficiente em relação às apostas e promessas de campanha devido ao 

desinteresse dos empresários em dar a primeira oportunidade de trabalho aos jovens em troca 

de uma ajuda financeira por parte do governo. Segundo dados do Ministério do Trabalho 

(MTE), no primeiro ano do Programa, em 2003, foram contratados cerca de 15 mil jovens 

entre 16 e 24 anos, de uma meta inicial anual superior a 150 mil. Mesquita (2006) ressalta que 

o PNPE estimulou 38 mil empregos desde 2003, enquanto o universo no país, em 2005, era de 

quatro milhões de jovens desempregados. Os contemplados pelo programa trabalham por um 

ano e ainda assim encontram dificuldades de inserção no mercado, pois não há uma política 

de continuidade.  

Por não ter alcançado o êxito esperado, o governo decidiu congelar o PNPE em 2004 e 

transferir os recursos para o Consórcio Social da Juventude (CSJ), com o intuito de oferecer 
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qualificação aos jovens de baixa renda e em risco social, como forma de melhor viabilizar sua 

inserção no mercado de trabalho. Com base em Barbosa (2009), o CSJ também não logrou 

sucesso esperado, pois além de ter o objetivo de inserir 30% dos jovens participantes, a 

inserção não ocorre necessariamente no mercado formal, já que é contabilizado nesta 

percentagem o empreendedorismo dos jovens no mercado informal. 

Todavia, houve um revés durante a última década. Pesquisas têm demonstrado que o 

mercado de trabalho no país tem apresentado tendências positivas quanto às taxas de 

desemprego, de emprego formal e salário mínimo. Tal como apregoa a ideologia novo-

desenvolvimentista centrada no consumo, considera-se que o incentivo ao consumo gera 

demanda, intensifica a produção e, consequentemente, gera mais empregos. Trata-se, porém, 

majoritariamente de posto de trabalho “barato” (BRAGA, 2012). Como expõe o autor, 

durante a década passada houve um crescimento econômico médio da ordem de 4,1% ao ano, 

que redundou em uma incorporação anual de aproximadamente 2,1 milhões de novos 

trabalhadores ao mercado formal. No entanto, destes novos postos de trabalho criados 

anualmente, cerca de 2 milhões remuneram o trabalhador até $260,00 euros por mês.  

Assim, apoiando-se sobre o trabalho barato (mas que imediatamente se converte em 

consumo) o ritmo do crescimento da economia brasileira logo se recuperou da crise 

econômica mundial iniciada ao final de 2008 e fez com que nos últimos anos crescesse o 

índice de emprego no mercado formal. Pois, o emprego é o vínculo mais importante entre o 

desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, por ser a principal fonte de renda 

das famílias. Contudo, embora o Brasil tenha gerado mais de 15 milhões de empregos formais 

entre 2003 e 2010, as taxas de desemprego prevalecem significativamente mais elevadas entre 

a população juvenil do que entre a população adulta.  

Segundo o relatório “Perfil do trabalho Decente no Brasil – um olhar sobre as 

Unidades da Federação”, da OIT, a taxa de desemprego juvenil ainda é duas vezes e meia 

superior a dos adultos. Em 2009, a taxa total de desemprego referente aos trabalhadores de 16 

a 64 anos de idade era de 8,4%, enquanto que entre os jovens de 15 a 24 anos de idade essa 

cifra alcançava 17,8%, ou seja, era mais do que duas vezes superior à taxa total. Os jovens 

entre 15 e 24 anos corresponde a 17,5% da população brasileira e do total de 8 milhões de 

trabalhadores e trabalhadoras desempregados existente no país naquele ano, 46,3% (3,7 

milhões) eram jovens nesta faixa etária. 

O desemprego juvenil é um fenômeno mundial e tem se agravado após a crise de 

2008. O relatório “Tendências Mundiais de Emprego para a Juventude 2010”, da OIT, 

demonstra que a taxa de desemprego dos jovens de 15 a 24 anos aumentou de 11,9%, em 
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2007, para 13,0%, em 2009, elevando para 81 milhões o contingente de jovens 

desempregados - o número mais elevado já registrado. Ainda segundo a OIT, 5,7 milhões de 

jovens com menos de 25 anos não tinha trabalho em 2012 na União Européia. Na Grécia, em 

fevereiro do mesmo ano, o desemprego entre jovens era de 64,2%. Bem próximo desta 

realidade encontra-se Espanha, Portugal e Itália, que em março de 2012 o desemprego juvenil 

rondava os 56% e 38%, respectivamente  - quando a média na União Européia era de 24%  e 

nos Estados Unidos de 16,2%. Assim como no Brasil, no restante da América Latina e Caribe 

os jovens também não foram os mais beneficiados com o crescimento econômico e melhora 

na situação social e laboral.  

Em situação oposta, no Brasil cresceu o número de jovens empregados nos últimos 

seis anos, mas, como afirmamos anteriormente, empregados em postos de trabalho que 

remunera muito mal. Braga (ibid.) salienta que entre 1994 e 2008 a dinâmica do emprego 

deslocou-se do setor industrial para os serviços, onde milhões de trabalhadores 

desempregados foram reabsorvidos por ocupações serviçais com remuneração até 1,5 salário 

mínimo, correspondendo esta faixa salarial cerca 60% de todos os postos de trabalho do país 

durante o referido período. Daí a queda da taxa de desemprego, segundo o IBGE, de 21,8% 

para 15,2% entre 2007 e 2011, e em março de 2012 para 14,5%. - taxa inferior à de países da 

União Européia e Estados Unidos.  

Ressaltamos que esses índices são produto do modelo novo-desenvolvimentista 

centrado no consumo. Mas, apesar desse “melhorismo”, da situação relativamente mais 

vantajosa do Brasil comparada com o cenário internacional, os jovens brasileiros ainda se 

encontram em situação de grande desvantagem. Ainda é alta a taxa de desemprego juvenil, 

considerando o ritmo de crescimento da economia brasileira, e são os jovens de baixa renda 

os mais afetados pelo desemprego, pelas más condições de trabalho e pelo risco de não 

completar o Ensino Fundamental, ao passo que jovens de renda mais elevada tendem a ser 

menos afetados pelo desemprego e encontrar melhores postos de empregos.  

 O desemprego apresenta variações quando analisados em relação à gênero, etnia, 

região e renda familiar. É bem maior no caso das jovens mulheres, dos jovens negros e 

indígenas e das pessoas que vivem nas zonas rurais
63

. A falta de oportunidades leva esses 

jovens a procurar trabalhos temporários, de baixa produtividade, onde executam funções 

aquém de suas capacidades e recebem salários mais baixos do que o desejado. Este é um 
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 Em 2009, nas áreas classificadas como urbanas 19,7% dos trabalhadores jovens estavam desocupados, 

enquanto que na área rural o desemprego era de 9,5%. Contudo, é preciso considerar que embora esteja baixa 

comparativamente com a zona urbana, entre a juventude urbana a taxa declinou de 20,9% para 19,7%  ao passo 

que na zona rural houve um aumento de 5,7% para 9,5% (GUIMARÃES, 2012). 
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fenômeno mundial que se esconde por trás das taxas de emprego. Para se ter idéia, entre os 

jovens europeus que trabalham, mais de 40% encontram-se em situação precária. Segundo a 

Unesco (2012), mais de 25% de jovens do mundo ocupam postos de trabalhos que os deixam 

na linha da pobreza ou abaixo dela, equivalente a um rendimento inferior a US$ 1,25 por dia 

por não ter completado o ensino primário, o equivalente ao ensino fundamental no Brasil
64

.  

Qualificação e níveis mais altos de educação não são necessariamente convertidos em 

melhores empregos e mercados de trabalho mais eficientes. Isto porque a pessoa pode se 

aperfeiçoar, mas o mercado só os assume se tem vaga. Existe um descompasso entre a 

necessidade de se empregar e a disponibilidade do mercado. Tal afirmação não significa que o 

aumento da escolarização não traga impactos importantes em relação à participação no 

mercado de trabalho. O ensino médio completo é condição fundamental para aumentar as 

oportunidades de acesso a uma melhor ocupação no mercado. Pesquisas mostram que 70% 

dos novos empregos formais gerados em 2010 foram ocupados por pessoas com Ensino 

Médio completo, daí ser preocupante o fato de ainda termos 23% da população 

economicamente ativa entre 16 e 29 anos que não completou o Ensino Fundamental (PNAD 

2009).  

Paradoxalmente, demais pesquisas demonstram que durante a primeira década deste 

novo milênio o maior índice de desemprego juvenil está entre os jovens com maior 

escolaridade, o que faz com que muitos deles saíam do país e submetam a empregos não 

condizentes com a sua formação em países do capitalismo central. Para muitos analistas este 

fato é resultado de uma economia financista e rentista, que redunda em empregos pobres de 

baixo valor agregado, o que gera preocupação sob o prisma da coesão social. Para a Cepal 

(2007), por exemplo, o maior problema está no fato de que uma educação mais ampla gera 

maiores expectativas de acesso a melhores empregos à saída do sistema educacional. O risco é 

que essas expectativas se frustrem caso persista ou se prolongue a assincronia assinalada entre 

mais educação e menos inserção produtiva, pois pode vir a provocar tensões e abalar a 

confiança tanto no futuro quanto nas instituições de integração social. 

É crescente também o número de jovens que nem estudam e nem trabalham, 

conhecidos nas pesquisas como “nem-nem”. Em 2009, eram 6,2 milhões de jovens brasileiros 

(18,4% do total) nestas condições. A proporção de mulheres adolescentes e jovens que não 

                                                 
64

 Em 2006 havia 85 milhões de jovens desempregados no mundo, 124 milhões de jovens que trabalhavam e 

ganhavam menos de U$ 1 (um dólar) por dia e 308,4 milhões que viviam com menos de U$ 2 (dois dólares). Em 

2012, o número de jovens desempregados no mundo foi reduzido para cerca de 75 milhões, o que corresponde a 

12,7% da parcela mundial dessa população (BRASIL, SNJ, 2012). 
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estudavam nem trabalhavam (24,8%) era o dobro da proporção de homens na mesma situação 

(12,1%), apesar de elas, em geral, possuírem maiores níveis de escolaridade.  A porcentagem 

era ainda mais elevada entre a juventude negra (20,4%) em comparação com a branca 

(16,1%), sendo que alcançava 28,2% entre as jovens negras, o que significa que 

aproximadamente uma entre cada três jovens mulheres negras se encontrava nessa situação. 

Trata-se de um fenômeno mundial, pois estima-se que 10% de toda a população juvenil esteja 

nessa situação (BRASIL, SNJ, 2012). Segundo a ONU, em países desenvolvidos a proporção 

é de um para cada seis jovens. Na América Latina e Caribe são cerca de 19,8% dos jovens.  

Este quadro se agrava quando se cruza com os dados sobre as taxas de renda, 

homicídios e violência juvenil. Segundo o “Mapa da Violência”, publicado em 2011, o Brasil 

ocupa o sexto lugar no ranking mundial de homicídios entre os jovens, ficando a frente de El 

Salvador, Ilhas Virgens, Venezuela, Colômbia e Guatemala. Este resultado converge com a 

base de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/Datasus), que revela que 

quase um milhão de jovens entre 15 e 29 anos morreram por causas externas no país entre 

1990 e 2006.  

Quando se investiga a mortalidade juvenil por causa externa, a arma de fogo é a maior 

vilã. Segundo o “Mapa da Violência 2013: Mortes Matadas por Armas de Fogo” 

(WAISELFISZ, 2013)
65

, de cada três mortos por arma de fogo, no período de 1980 a 2010, 

dois estão na faixa dos 15 a 29 anos. Ou seja, de um total de 799.226 pessoas que morreram 

vítimas de armas de fogo nos últimos 30 anos no país, 450.255 mil (67,1%) eram jovens entre 

15 e 29 anos de idade, seja decorrentes de agressão intencional de terceiros (homicídios), 

autoprovocadas intencionalmente (suicídios) ou de intencionalidade desconhecida, cuja 

característica comum foi a morte causada por arma de fogo. Com base no referido estudo, fica 

notória a grande participação dos homicídios como a principal causa das mortes de jovens por 

causa externa. E são os jovens negros, de baixa renda, com baixa escolaridade e moradores da 

periferia os mais atingidos.  

Esses indicadores nos são úteis para fundamentar a afirmação de que os jovens das 

camadas populares são os mais atingidos pelas fragilidades do sistema educacional, pelas 

mudanças no mundo do trabalho e os mais destituídos de apoio de redes de proteção, daí se 

encontrarem em maior estado de vulnerabilidade social. Ajudam também a perceber que não 

só as promessas da globalização não se realizaram (STIGLITZ, 2003), como a diminuição da 

                                                 
65

-Informação obtida no site da Agencia Brasil, no seguinte endereço: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-03-06/mapa-da-violencia-2013-671-das-vitimas-por-arma-de-fogo-

sao-jovens.   Acesso em 20/06/2013. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-03-06/mapa-da-violencia-2013-671-das-vitimas-por-arma-de-fogo-sao-jovens
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-03-06/mapa-da-violencia-2013-671-das-vitimas-por-arma-de-fogo-sao-jovens
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ação estatal na esfera pública em setores fundamentais para a vida em sociedade traz a 

sensação de se correr o risco do retorno ao estado de guerra hobbesiano. Isso se justifica face 

à acentuação da situação de pobreza das classes trabalhadoras, sobretudo dos jovens com suas 

“vidas provisórias em suspenso” (FRANKEL apud FRIGOTTO) em decorrência das políticas 

neoliberais adotadas. Situação esta que tende a explodir como uma bomba relógio, como 

alerta McNamara, ex-presidente do Banco Mundial, tornando imperativo aos intelectuais 

orgânicos do capital a reformulação dos discursos e a produção de novos modos de 

dominação como meios de garantir a governabilidade.  

 

 

4.5   ProJovem Urbano no contexto das políticas de juventudes e da “redemocratização 

da democracia” 

  

 

  O Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação Básica, Qualificação 

Profissional e Ação Comunitária – ProJovem foi criado com a finalidade de proporcionar aos 

jovens a conclusão do ensino fundamental, noções sobre o mundo do trabalho, qualificação 

profissional inicial e despertar novos comportamentos para ações comunitárias de interesse 

público
66

. Com duração de 12 meses, justifica-se pela “imperativa necessidade de superar a 

situação de exclusão em que se encontram os jovens quanto aos direitos à educação, ao 

trabalho e à cidadania” (PPI, PROJOVEM URBANO, 2005, p. 18). 

 O ProJovem foi concebido no bojo e em articulação com outros programas, tais como 

o ProUni , o Escola de Fábrica e o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego. 

Contou, no início, com R$ 300 milhões garantidos no Orçamento da União em 2005, 

destinação aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2004. A meta inicial era 

atender, no período de 2005 a 2008, 200.000 jovens de todas as capitais brasileiras e Distrito 

Federal que tivessem terminado o 5º ano, mas não concluído o 9º ano do ensino fundamental. 

Em 2006, o programa ampliou o atendimento aos municípios das regiões metropolitanas que 

possuíam 200.000 habitantes ou mais, tendo recebido a adesão de 29 cidades, entre elas, 

Guarujá e São Vicente – cidades pesquisadas neste estudo.  

 O ProJovem é uma das políticas implementada pela Secretaria Nacional de Juventude 

                                                 
66

 O programa obteve parecer favorável da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

CEB/CNE 2/2005, de 16/03/2005, aprovado pela Resolução 3/2006, de 15/08/2006, como um curso 

experimental, de acordo com o artigo nº 81 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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- órgão diretamente ligado a Secretaria Geral da Presidência da República -  em gestão 

compartilhada com os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da 

Educação e do Trabalho e Emprego, que formão o órgão gestor do programa. É monitorado 

através do Sistema de Monitoramento e Avaliação (SMA), coordenado pela Universidade 

Federal de Juiz de Fora (CAED/UFJF), que conta com a colaboração de dez universidades 

federais
67

 e atuam de forma regionalizada com a finalidade atuar em quatro frentes: 

supervisionar as condições de oferta local do ProJovem; promover avaliação externa dos 

alunos; monitorar a matrícula; a freqüência e as atividades pedagógicas dos alunos; realizar a 

avaliação do programa. 

 Em 2008, com base no relatório do SMA e com o propósito de possibilitar o 

desenvolvimento integral dos jovens e a integração na gestão, acabando com a sobreposição 

dos programas, e investir em uma política nacional integrada de juventude o ProJovem passou 

a ser o novo programa unificado de juventude, criado a partir da integração de seis programas 

federais já existentes.
68 

O novo ProJovem Integrado compreende quatro modalidades: 

ProJovem Trabalhador
69

, ProJovem Adolescente,
70

 ProJovem
71

 Campo e ProJovem Urbano. 

Segundo dados oficiais, até 2009, todos esses programas atenderam a 467 mil jovens. Com a 

previsão de recursos injetados para o triênio de 2008/2010 de mais de um bilhão e meio de 

reais, a meta era atender até o final de 2010, 1.003.848 (um milhão, três mil e oitocentos 

quarenta e oito) jovens entre 16 e 29 anos.  

 O ProJovem Urbano (PJU) é uma reformulação do ProJovem (original); fundamenta-

se nos mesmos princípios filosóficos, políticos e pedagógicos que o orientaram, embora tenha 

sofrido algumas modificações, como:  

- estendeu o público alvo para jovens com até 29 anos,
72  

                                                 
67

 São elas: Universidade Federal do Pará (Região Norte); Universidade Federal da Bahia (Região Nordeste I); 

Universidade Federal de Pernambuco (Região Nordeste II); Universidade Federal de Brasília (Região Centro-

Oeste); Universidade Federal de Minas Gerais (Região Sudeste I); Universidade Federal de Juiz de Fora (Região 

Sudeste); Universidade Federal do Pará (Região Norte); Universidade Federal do Paraná (Região Sul) e 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (Sudeste II). 

68-São eles: Agente Jovem, Saberes da Terra, ProJovem, Consórcio Social da Juventude, Juventude Cidadã e 

Escola de Fábrica. 
69

 Fruto da união dos programas federais Consórcio Social da Juventude, Juventude Cidadã e Escola de Fábrica, 

visa à preparação dos jovens de 15 a 24 anos de idade para o mercado de trabalho e ocupações alternativas 

geradoras de renda. 
70

 Objetiva complementar a proteção social básica à família, oferecendo mecanismos para garantir a convivência 

familiar e comunitária e criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema 

educacional. Consiste na reestruturação do Programa Agente Jovem e destina-se a jovens de 15 a 17 anos. 
71

 Busca oferecer e ampliar o acesso e a permanência dos jovens agricultores familiares no sistema educacional, 

promovendo elevação da escolaridade (conclusão do ensino fundamental), qualificação profissional e o exercício 

da cidadania. Valendo-se do regime de alternância dos ciclos agrícolas, reorganiza o Programa Saberes da Terra. 

72-Esta ampliação se justificou pelas estimativas do IBGE para 2008 que projetaram uma população total de 

aproximadamente 192 milhões de brasileiros, sendo cerca de 40 milhões na faixa etária de 18 a 29 anos - o que 
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- aumentou a duração do programa (de 12 para 18 meses) e 

- a obrigatoriedade das ações pedagógicas se desenvolverem em escolas públicas. 

- a área do conhecimento “Ação Comunitária” passou a denominar-se “Participação Cidadã”; 

 Assim como ocorria no ProJovem (original), os alunos devidamente matriculados 

recebem um auxílio financeiro mensal no valor de R$100,00 (cem reais), condicionado a 75% 

de freqüência e a entrega dos trabalhos escolares. Em relação às avaliações, os alunos são 

submetidos às avaliações internas (feitas pelos próprios educadores) e externas (elaboras pelo 

CAED/UFJF e aplicadas semestralmente, ao final de cada ciclo)
73

.  

 A gestão local fica sob a responsabilidade das prefeituras (nas cidades com mais de 

200 mil habitantes) ou do Estado (nas cidades com menos de 200 mil habitantes), que tem 

como contrapartida na parceria com o governo federal a criação de estruturas necessárias para 

operacionalização do programa, como a matrícula dos jovens, seleção dos educadores, 

coordenadores e das escolas (denominadas de núcleos, estruturadas com laboratório de 

informática) onde se realizam as atividades. Ao governo federal cabe o pagamento do auxílio 

financeiro dado aos jovens participantes, o salário de toda a equipe profissional selecionada 

pelo município
74

, dos formadores das instituições responsáveis pela formação inicial e 

continuada dos educadores, a verba para merenda, além da elaboração e distribuição do 

material didático exclusivo do programa.  

 Cabe ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC – 

acompanhar a execução orçamentária dos entes, bem como a prestação de contas dos recursos 

financeiros transferidos para estados e municípios que aderiram ao programa. Segundo o 

Relatório de Auditoria de Gestão, realizado pela Coordenação-Geral de Auditoria pertencente 

a Secretaria-Geral da Presidência da República, em 2010, o valor repassado aos estados e 

                                                                                                                                                         
significa um percentual estimado de 21% para a população jovem. Segundo a Pnad (2006), dos cerca de 40 

milhões de jovens brasileiros de 18 a 29 anos, aproximadamente 10 milhões e meio tinham de um a sete anos de 

escolaridade. Considerando apenas a população urbana, são mais de 34 milhões de jovens com 18 a 29 anos e 

cerca de 7 milhões e meio com um a sete anos de escolaridade.   
73

 No total são realizadas três avaliações externas (por ciclos). No ProJovem (original) só era aplicada uma única 

avaliação externa, aplicada ao final do programa. O aluno precisa obter 50% da pontuação exigida para 

conclusão do ensino fundamental. 
74

 Além dos educadores, a equipe do programa é composta por dois coordenadores (pedagógico e 

administrativo), por dois apoios administrativos (um de nível médio e outro de nível superior). Há também e pelo 

Comitê Gestor, formado por representantes das Secretarias Estaduais ou Municipais participantes do programa, 

mas estes não são remunerados pelo governo federal. Além da administração financeira e de recursos humanos, 

cabe ao Comitê Gestor garantir que o Projeto Político Integrado não sofra distorções que descaracterizem suas 

concepções fundamentais, seus pressupostos e diretrizes. Para dar conta desses compromissos, os gestores 

precisam conhecer os diferentes aspectos do programa e não somente aqueles relacionados tradicionalmente à 

administração. Por isso passam também por um processo de formação, feita pela Fundação Darcy Ribeiro 

(Fundar), sediada no Rio de Janeiro. Escolhida pela coordenação geral do ProJovem Urbano, a Fundar é 

responsável tanto pela formação dos gestores, como também dos formadores das Instituições selecionadas pelos 

municípios  responsáveis pela formação dos educadores. 
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municípios para o ProJovem Urbano foi de R$ 190.231.862,69
75

 (cento noventa milhões, 

duzentos e trinta e um mil reais e oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove 

centavos), cuja meta era atender 763.930 jovens, assim distribuídos: 332.380 em 2008; 

254.725 em 2009; e 176.825 em 2010 (FÉRES, 2008). 

 Segundo o Relatório de Gestão do exercício de 2011, da Secretaria-Geral de 

Presidência da República, em 2011 foram realizados empenhos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação - 

FNDE/MEC - com vistas à transferência de recursos diretos aos entes federados na ordem de 

R$ 186.462.49,99. Deste total, R$ R$ 6.304.634,50 foram investidos na formação de recursos 

humanos
76

. A gestão do pagamento e manutenção do auxílio financeiro mensal para os 

estudantes do programa é feita diretamente pela coordenação nacional do ProJovem Urbano, 

por meio de contrato firmado com a Caixa Econômica Federal.  Em 2011 foram empenhados 

recursos para este fim no valor de R$ 75.068.092,00, acrescido do valor de R$ 1.139.000,00 

para pagamento do contrato com a Caixa, pela administração financeira.  Já a impressão e 

distribuição do material didático das unidades formativas para atendimento da meta de 2008, 

2009, 2010 e 2011 foi realizada por meio de processo licitatório realizado também pelo 

FNDE/MEC, nos valores de R$ 4.336.386,50.  

 Cabe acrescentar que os valores destinados aos municípios e estados são repassados 

em três parcelas, proporcionais ao número de alunos matriculados e frequentes. Para 

contabilização dos alunos freqüentes servem de parâmetros as provas de ciclos, aplicadas pelo 

CAED/UFJF, e os dados lançados pela coordenação local no Sistema de Monitoramento e 

Avaliação. Por essa razão a evasão dos alunos ocasiona alguns transtornos, pois ao implicar 

em redução dos valores a serem repassados pela coordenação nacional aos municípios e 

estados, consequentemente, gera o fechamento e otimização de turmas, núcleos e dispensa de 

professores e profissionais de apoio. 

O volume dos recursos justifica-se pelo programa ter sido aprovado em caráter 

emergencial e experimental, de acordo com o artigo 81 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional.  Emergencial, devido ao estado de vulnerabilidade social de milhares de 

                                                 
75

  O valor transferido para as universidades federais em 2010 para realização do monitoramento foi de R$ 

21.813.102,10 (vinte e um milhões, oitocentos e treze mil, cento e dois reais e dois centavos), segundo o 

relatório da segundo o Relatório de Auditoria de Gestão referente ao ano de 2010 da Secretaria-Geral da 

Presidência da República.  
76

 A implementação e execução da formação de gestores e de formadores estiveram a cargo da Coordenação 

Nacional do ProJovem Urbano, por meio de sua Assessoria Pedagógica, em parceria com a Fundação Darcy 

Ribeiro (FUNDAR) e a Coordenação de Programas de Pós-Graduação de Engenharia da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ). O planejamento da formação dos educadores coube às coordenações locais, e 

sua execução a uma instituição formadora selecionada pelo Município ou Estado. 
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jovens, como apontou o relatório interministerial de 2004, sendo destinado à parcela 

significativa de jovens que apresentam maiores dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho e continuidades de estudos.
77

 Segundo a coordenação nacional do programa, é 

experimental por basear-se em novos paradigmas, constituindo seu currículo na articulação 

entre o ensino fundamental, qualificação profissional e ação comunitária, visando à formação 

integral do jovem, considerado como protagonista de sua ação. Defendemos nesta tese que o 

caráter experimental deve-se basear nos acordos internacionais, inseridos nos marcos dos 

“Objetivos do Desenvolvimento do Milênio”, sobre a educação necessária ao 

desenvolvimento sustentável para o novo milênio: além de potencializar a dimensão da nova 

cidadania, como vimos no capítulo 2, deve ofertar qualificação mínima a fim de evitar “o 

desperdício dos potenciais produtivos dos recursos humanos, representados pela massa de 

trabalhadores excluídos”.  

 

 

4.5.1 Formação integral e currículo integrado: educação básica, qualificação profissional e 

participação cidadã. 

 

 

De acordo com o Projeto Pedagógico Integrado (PPI), o programa busca superar os 

grandes hiatos existentes entre escola e vida, entre aprendizado teórico e prático, entre a 

preparação do cidadão para o futuro e a ação do jovem cidadão no presente. Visa à formação 

integral do jovem fundamentada na aliança entre teoria e prática, explorando a dimensão 

educativa do trabalho e da participação cidadã, por entender que “o acesso aos direitos 

universais só será pleno quando a sociedade reconhecê-los e, particularmente, quando os 

segmentos deles privados assumirem-se como cidadãos ativos, conscientes do seu direito a ter 

direitos e da necessidade de lutar por eles” (BRASIL, 2008).  

O currículo integrado do ProJovem Urbano é constituído pela integração de três 

dimensões - Formação Básica, Qualificação Profissional e Participação Cidadã. Organiza-se 

como uma rede, resultante do cruzamento de eixos estruturantes com os conteúdos 

curriculares selecionados. Com duração de três meses cada, os eixos estruturantes do 

                                                 
77- Segundo o Sistema de Monitoramento e Avaliação, 53% dos jovens matriculados no programa são mulheres, 

com idade média entre 21 e 23 anos, majoritariamente negros ou pardos (70%) – como se auto declararam –, 

tendo cursado o 6º ou 7º ano do ensino fundamental. Não obstante a maioria dos jovens seja solteiro (77,5%), 

73% são chefes de família e 53% têm filhos. Dos que trabalham, 70% não têm carteira assinada e 90% ganham 

até um salário mínimo. 
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ProJovem Urbano são: Unidade Formativa I – Juventude e Cultura; Unidade Formativa II – 

Juventude e Cidade; Unidade Formativa III – Juventude e Trabalho; Unidade Formativa IV – 

Juventude e Comunicação; Unidade Formativa V – Juventude e Tecnologia e Unidade 

Formativa VI – Juventude e Cidadania. Tanto os conteúdos curriculares quanto os eixos 

estruturantes foram definidos com base nos objetivos, nas diretrizes definidas pelo curso e nas 

características do público potencial. 

Com carga horária de 1.092 horas, a formação básica é composta pelas disciplinas do 

Ensino Fundamental (Língua Portuguesa, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, 

Matemática e Língua Inglesa). Além das aulas dessas disciplinas, cuja carga horária é de 2 

horas semanais cada uma, também fazem parte da formação básica as aulas de informática 

(1h/semana) e de tema integrador (3h/semana), ministradas pelo professor orientador de cada 

turma78. O Programa entende que para o cumprimento da formação integral são 

indispensáveis haver espaços e tempos na grade curricular destinados à integração 

interdisciplinar79 e interdimensional 80. Assim, a proposta das aulas de temas integradores é 

fazer com que os conteúdos tratados em cada disciplina sejam objeto de diferentes ações e 

reflexões, de modo que passem a integrar o “território cognitivo, afetivo e prático” que o 

jovem domina. De acordo com o Projeto Pedagógico do programa, espera-se que os jovens se 

apropriem dos conteúdos, não em si mesmos, mas como suporte para o desenvolvimento das 

habilidades e competências requeridas no mundo do trabalho e na vida social. Este objetivo, 

aliás, constitui um bom exemplo do caráter híbrido do Projovem Urbano, como veremos 

adiante. 

Das três dimensões, a Qualificação Profissional é a que apresenta maior apelo no 

programa. Embora não tenha como meta direta a inclusão no mercado de trabalho, os jovens 

que nele ingressam possuem alta expectativa quanto à esta possibilidade. O desenho da 

                                                 
78-Cada professor das disciplinas do ensino fundamental é o professor orientador de uma turma. No ProJovem 

Urbano os professores exercem dupla função: a de especialista (de uma determinada disciplina da formação 

básica) e  professor orientador, quando desenvolvem as atividades de integração com uma só turma, que fica sob 

sua responsabilidade. Se o educador especialista tem a seu cargo a tarefa de “ensinar” uma determinada 

disciplina a todos os alunos do núcleo, como professor orientador cabe dinamizar as atividades apenas da turma 

que orienta, na perspectiva da interdisciplinaridade e da interdimensionalidade, no sentido de ensinar aos jovens 

“como aprender”. Move-se, então, o foco do ensino para a aprendizagem e o professor atua como orientador da 

aprendizagem. 

79- No ProJovem Urbano considera-se a interdisciplinaridade como um conceito pedagógico relacionado à 

multidisciplinaridade e que diz respeito à metodologia de trabalho: diferentes disciplinas são orquestradas para 

tratar de temáticas selecionadas,  mas as disciplinas não se descaracterizam,  não mudam o seu estatuto. A 

interdisciplinaridade é vista como uma construção do aluno. Surge quando incorpora as visões das diferentes 

disciplinas e os conteúdos aprendidos nas reflexões sobre temas integradores, que traduzem questões da 

realidade e experiências do cotidiano (p.107). 

80- São trabalhados 5 temas integradores por Unidade Formativa, totalizando 30 temas ao longo das 6 Unidades. 

Cada tema é desenvolvido ao longo de uma quinzena e tem como produto final a construção de uma síntese 

escrita feita pelo aluno e avaliada pelo professor orientador. 



133 

 

estrutura curricular e a elaboração do material didático da Qualificação Profissional ficaram 

sob a responsabilidade Laboratório Trabalho e Formação do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ) e é fruto da 

experiência junto aos metalúrgicos realizada através do Programa Integrar, em parceria com a 

Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM/CUT). A Qualificação Profissional possui 

carga horária total de 390 horas e desdobra-se em três conjuntos de atividades: a Formação 

Técnica Geral (FTG), os Arcos de Ocupações e o Projeto de Orientação Profissional (POP).  

A Formação Técnica Geral aborda aspectos comuns a qualquer ocupação a fim de 

permitir ao jovem compreender o papel do trabalho e da formação profissional no mundo 

contemporâneo. Expressa um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que podem 

ser aplicados a qualquer atividade laboral. O Arco Ocupacional é entendido como um 

conjunto de ocupações relacionadas, dotadas de base técnica comum que podem abranger as 

esferas da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços, garantindo uma 

formação mais ampla e aumentando as possibilidades de inserção ocupacional do/a 

trabalhador/a. Segundo a coordenadora nacional Projovem Urbano, “os Arcos de Ocupações 

constituem uma grande inovação, uma vez que não trabalha com ocupações isoladas, mas 

com o arco de quatro ocupações que possuem em comum a mesma base técnica” (FERES, 

xxx). Em síntese, trata-se da Formação Técnica Específica (FTE), isto é, o momento em que 

os alunos possuem aulas teóricas e práticas das ocupações do arco escolhido. O arco de 

Alimentação, por exemplo, possui a seguintes ocupações: chapistas, cozinheiro auxiliar, 

repositor de mercadorias e vendedor ambulante de alimentação. Ao total, o programa oferece 

23 arcos ocupacionais, mas cada município pode escolher no máximo cinco deles.   

Já o Projeto de Orientação Profissional (POP) é um trabalho de cunho reflexivo, ao 

longo de todo o curso, com vistas à preparar o jovem para melhor compreender a dinâmica do 

mundo do trabalho e planejar o percurso de sua formação profissional. Seus objetivos 

específicos são: 

 

Construção de um percurso profissional individual; familiarização com o mundo do 

trabalho; ampliação das opções em relação a trabalho e geração de renda; motivação 

e incentivo da autonomia e da busca na escolha da profissão; motivação e incentivo 

da autonomia e da busca de realização pessoal e social; conhecimento das diferentes 

ocupações, associadas em um mesmo arco ou com base técnica diferente; 

conscientização dos fatores que interferem na escolha da profissão, planejamento da 

continuidade dos estudos (ZAMBERLAN et al, 2008, p.79). 

  

Com este percurso formativo o Laboratório Trabalho e Formação da COPPE/UFRJ pretende 

proporcionar aos jovens uma “formação profissional abrangente, enfatizando a aplicação de 
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conhecimentos amplos vivenciados nos ambientes cotidianos do trabalho” (ZAMBERLAN et 

al, 2008, p.77). 

 A proposta político-filosófica do ProJovem Urbano ancora-se na formação integral dos 

jovens que vai além da integração entre a educação básica e a educação profissional, 

conforme proposto na Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e  legalizada no 

governo Lula através do Decreto nº 5154/04. Incorpora a dimensão política através de uma 

educação para cidadania denominada participação cidadã e constitui o tema central desta tese. 

 

 

4.5.2 Participação cidadã e plano de ação comunitária: as estratégias metodológicas para a 

produção de capital social 

 

 

 A dimensão da Participação Cidadã no ProJovem Urbano é pensada com base no 

binômio “cidadania e solidariedade, tendo como referência uma nova concepção de 

assistência social que redefine os direitos à proteção social e à participação social e política 

dos jovens como via de construção de protagonismo e autonomia” (BRASIL, 2005, p.18). Ao 

ter como referência a nova concepção de assistência social, a proposta da Participação Cidadã 

dialoga com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, especificamente com um dos 

seus pilares, a proteção social básica. Nesta, a promoção da convivência social realiza-se por 

meio de atividades sócio-educativas que visam desenvolver capacidade, fortalecer laços e 

vínculos sociais de pertencimento para que os cidadãos construam autonomia, 

sustentabilidade, protagonismo social e reconheçam seus direitos e deveres de cidadania 

(PNAS, 2004). Neste sentido, os formuladores do ProJovem Urbano acreditam que “a força 

de combinação desses dois termos (“social” e “educativa”) está na finalidade sócio educativa 

– criar situações de aprendizagens capazes de ampliar a participação e multiplicar as 

possibilidades de convivência dos jovens...” (BRASIL, 2008, p. 37).  

Não foi por acaso que, na articulação ministerial formada pelo comitê nacional do 

programa, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio da Secretaria 

Nacional de Assistência Social, foi quem assumiu a responsabilidade de acompanhar o 

desenvolvimento dessa dimensão formativa. Esta é a razão para que os elaboradores do 

programa recomendem que este componente curricular seja ministrado preferencialmente por 

um profissional da área do Serviço Social, por basear-se na concepção de que o vínculo da 

ação comunitária com a Assistência Social contribui fortemente para valorizar os processos de 
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convivência e socialização entre os jovens como dimensão importante na formação para a 

cidadania, como defende Villas-Bôas (2008), uma das construtoras dessa dimensão do 

programa. Na ausência deste, o profissional graduado em Pedagogia pode ministrar a 

disciplina.  

Com carga horária total de 78 horas, distribuídas em uma hora semanal (por turma), a 

“Participação Cidadã compreende dois conjuntos de atividades. No primeiro, são focalizados 

conceitos básicos para a participação cidadã, nas quais se discutem questões em relação aos 

direitos humanos, direitos do consumidor, acesso aos bens e serviços públicos, ética e 

cidadania, assim como questões de saneamento, saúde pública, qualidade e acessibilidade dos 

serviços, preservação do meio ambiente, violência, drogas, sexualidade, participação social, 

direito à cultura e ao lazer, entre tantos outros, articulando-se com os demais componentes 

curriculares, especialmente, Ciências Humanas, Língua Portuguesa e Qualificação 

Profissional. Os objetivos deste primeiro conjunto, entre outros, são: 

 

Sensibilizar o jovem para os problemas sociais de sua comunidade, estimulando-o a 

assumir atitude pró-ativa e mobilizando-o para participação cidadã; promover 

intercâmbio de práticas de participação em programas/projetos sociais já vivenciadas 

ou conhecidas e a reflexão sobre o sentido da participação cidadã entre os jovens; 

realizar breve diagnóstico sobre o contexto social em que os jovens estão inseridos, 

identificando seus principais problemas, a partir da condição juvenil (BRASIL, 

2005, p. 121). 

 

O segundo conjunto de atividades da Participação Cidadã é o Plano de Ação 

Comunitária (PLA), que se refere ao planejamento, realização, avaliação e sistematização de 

uma ação social escolhida pelos alunos, a partir do conhecimento de sua realidade próxima. 

Trata-se de um plano coordenado pelo(a) educador(a) de Participação Cidadã, mas prevê 

também a participação dos demais educadores do núcleo, que “tem como referência a ideia de 

que participar e exercer cidadania são ações que se aprendem fazendo”.(BRASIL, 2008, p. 

44) 

Para a elaboração do PLA, o(a) educador(a) deve seguir algumas etapas, 

minuciosamente descritas no Manual de Orientações Gerais destinado aos educadores. Inicia-

se pelo mapeamento de oportunidades de engajamento social na comunidade, identificando 

organizações da sociedade atuantes, movimentos sociais, comunitários, juvenis, programas da 

rede pública sócio-assistencial, de saúde, de educação e de cultura. Em seguida, através de 

trabalho de campo, os jovens realizam breve diagnóstico social, identificando os principais 

problemas da comunidade em que estão inseridos (construção do “mapa dos desafios”) para, 

posteriormente, a turma escolher o desafio o qual irão planejar solucioná-lo.  
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Escolhido o desafio, o próximo passo é a elaboração do Plano de Ação Comunitária. O 

propósito é fazer com que os jovens percebam a importância do planejamento para realização 

das mudanças que desejam fazer. Para isso, no Plano de Ação Comunitária consta o passo a 

passo das ações e os responsáveis por cada ação/etapa. Para os formuladores do programa, o 

PLA é uma ferramenta importante para tornar organizada a atuação dos jovens e haver 

melhores possibilidades de sucesso. Afinal “planejamos para construir o futuro, traçando o 

caminho entre o momento presente e o que queremos alcançar com a nossa ação” (BRASIL, 

2008, p. 102).  

Antes de executar as ações planejadas é feita à apresentação pública do PLA, onde são 

convidados para esta audiência pública representantes de organizações da sociedade civil e da 

esfera governamental. O propósito desta apresentação é educar os jovens para a necessidade 

de formar parcerias para a execução das ações elaboradas. Estabelecidas as parcerias possíveis 

e feitos os ajustes necessários, a próxima etapa é a execução das ações planejadas. Uma vez 

realizadas, a etapa final consiste na avaliação/sistematização de todo o processo percorrido 

(elaboração, apresentação e execução) a fim de extrair as lições adquiridas por essa 

experiência coletiva de intervenção social.  

A avaliação e a sistematização são momentos de balanço, de resgate, análise e 

ressignificação do conjunto de experiências de atuação social desenvolvidas por toda a turma. 

Segundo o Projeto Pedagógico Integrado do programa, a partir dessa reflexão sobre as 

práticas, as principais aprendizagens construídas pelos jovens devem ser destacadas, 

especialmente no que se refere a: 

 

- alcance dos resultados propostos; 

- acertos e erros nas formas de encaminhamento e realização das ações propostas 

(incluindo as formas de distribuição do tempo e o dimensionamento dos recursos 

necessários); 

- desafios do trabalho coletivo em equipe e da gestão compartilhada (distribuição de 

tarefas, tomadas de decisões etc); 

- efeitos provocados pelo(s) PLA(s) nos beneficiários; 

Novos saberes, valores, competências, habilidades e sensibilidades proporcionadas 

aos jovens executores pela concretização do PLA; 

- sentido da experiência vivenciada pelos jovens, no que se refere à participação e ao 

exercício da cidadania. (BRASIL, 2005, p. 45). 

 

Os elaboradores do programa acreditam que a avaliação da realidade e a 

sistematização dos trabalhos nos planos de ação comunitária proporcionam reflexões que 

levam os jovens a aprenderem a avaliar o alcance de suas ações, assim como as formas de 

encaminhamento das demandas e os meios de realização. Levam a “compreender a eficácia 

do trabalho coletivo e solidário ao vivenciar situações de conflito e negociações para sua 
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superação, dimensionar conquistas, avanços e recuos” (BRASIL, 2008, p. 23). Ao refletir 

sobre as práticas sociais e consolidar suas experiências, desenvolvem competências e 

habilidades necessárias à participação social e ao exercício da cidadania.  

Assim, ao final de todas as etapas do PLA, espera-se que os jovens concluintes do 

programa sejam capazes de: 

 

a) assumir responsabilidades em relação ao seu grupo familiar e à sua comunidade, 

assim como frente aos problemas que afetam o país, a sociedade global e o planeta; 

 b) identificar problemas e necessidades de sua comunidade, planejar iniciativas 

concretas visando a sua superação e participar da respectiva implementação e 

avaliação;  

c) conviver e trabalhar em grupo, valorizando a diversidade de opiniões e a 

resolução negociada de conflitos;  

d) exercitar valores de solidariedade e cooperação, posicionando-se ativamente 

contra qualquer forma de racismo e discriminação;  

e) exercer direitos e deveres da cidadania, participar de processos e instituições que 

caracterizam a vida pública numa sociedade democrática. (BRASIL, 2008, p.39).

  

 

Com base em tais objetivos, verifica-se que o programa expressa o novo papel 

atribuído à educação estabelecido pelas Políticas de Desenvolvimento do Milênio, com o 

intuito de se alcançar os “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”. Observa-se os 

elementos do capital social que a nova pedagogia da hegemonia visa difundir, baseados na 

construção de valores de solidariedade, cooperação e responsabilidade social dos jovens com 

vista à superação dos problemas de sua comunidade, através da execução de iniciativas 

concretas ou de serviço voluntário.  

Esta finalidade é reforçada na síntese dos objetivos descritos no material didático da 

“Ação Comunitária” das quatro unidades formativas do ProJovem (original) que aponta os 

seguintes propósitos:  

desenvolver capacidades; proporcionar vivências solidárias, cooperativas e cidadãs;  

desenvolver a capacidade de trabalho coletivo e de lidar com a adversidade, a 

diferença e o conflito; para que o jovem construa autonomia, sustentabilidade, 

protagonismo social e reconheça seus direitos e deveres de cidadania. 

 

Cabe ressaltar que solidariedade, cooperação e responsabilidade social são valores 

também defendidos pelos teóricos marxistas e difundidos historicamente nas lutas dos 

trabalhadores e de suas organizações, posto que não há como realizar a travessia para o 

socialismo, construir um Estado sob a soberania dos trabalhadores sem a participação dos 

trabalhadores na construção deste projeto. Solidariedade de classe, cooperação e 

responsabilidade com o bem público são valores essenciais para a participação, daí estarem 

presentes nos projetos que visam à total erradicação do capitalismo. No entanto, com os 
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ajustes executados pelo capital na virada do milênio tais valores são utilizados para negar o 

conflito de classes e justificar uma sociedade harmônica e coesa necessária para a resolução 

de problemas sociais intensificados pela macroeconomia neoliberal, principalmente a pobreza. 

Neste sentido, a permanência da transferência para a sociedade civil sobre a 

responsabilidade com as questões sociais, só que agora sob outros apelos ideológicos, 

contribui para a continuidade do projeto neoliberal por meio de um Estado “mínimo”, mas 

forte, como defende Fukuyma (2004) e Bresser Pereira (2006), entre outros. O aumento de 

investimentos públicos na área social no governo Lula, a ampliação do número de 

beneficiados pelas políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família e o ProJovem, 

não desdiz tal afirmação. Confirma que o viés da política do governo Lula se deu por meio do 

viés do emergencial, ou melhor, por meio de programas e não de direitos. Programas estes, 

necessários para o novo projeto novo-desenvolvimentista baseado no consumo, que pauta em 

crescimento econômico com equidade, por ser a pobreza agora compreendida através de um 

enfoque multifuncional.  

O ataque à pobreza requer ações que vão além do terreno econômico, já que segundo o 

Banco Mundial “a pobreza é mais que renda ou desenvolvimento humano inadequados; é 

também vulnerabilidade e falta de voz, de poder e representação” (BIRD, 2000, p.12). Para o 

Banco, com base no pensamento do economista indiano Amarthya Sen, a falta de voz e poder 

resulta no principal aspecto da pobreza: a privação da liberdade. Assim, dar aos pobres voz e 

poder na sociedade pode ser duplamente estratégico: garante a governabilidade e  incide em 

maior cooperação, participação na resolução dos problemas locais e na ajuda aos mais 

necessitados. De acordo com este pensamento, as questões sociais podem ser resolvidas no 

âmbito da sociedade civil por meio da solidariedade dos indivíduos, reduzindo, assim, a 

responsabilidade do Estado.  

Como se percebe, o capital social é a base ideológica das políticas de desenvolvimento 

do milênio, daí o financiamento de projetos com este fim nas comunidades pobres. Para 

combater a pobreza é fundamental reforçar o capital social dos pobres, mas para isso faz-se 

necessário a elevação de seu nível de instrução (básico) e o desenvolvimento de programas 

que visem a capacitá-las das decisões comunitárias. O Projovem Urbano cumpre bem esta 

demanda. Além do aumento da escolaridade (conclusão do ensino fundamental), tem entre 

suas diretrizes operacionais: 

 

incluir no percurso formativo situações pedagógicas que propiciem a aprendizagem 

de trabalho coletivo, de práticas associativas, de ações reivindicativas e propositivas 

que contribuam para a construção da participação cidadã dos jovens e que fomentem 
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o exercício da democracia, da solidariedade, da cooperação (diretrizes operacionais, 

BRASIL, 2008, p. 39). 

 

 Verifica-se que a participação fomentada no programa atrela-se a perspectiva 

(neo)liberal, a fim de proporcionar o exercício da nova cidadania baseada na solidariedade e 

cooperação, e não a participação defendida pelo pensamento crítico com fins de uma 

cidadania ativa, criadora de novos direitos e de espaços de participação política e social. E 

como os defensores da nova cidadania defendem que os campos de experimentação social 

devem ser incentivados pelo Estado, já que são por meio das experiências associativas que os 

hábitos de cooperação, solidariedade e a nova cultura cívica (o “capital social”) são 

desenvolvidos nos membros de uma comunidade, percebe-se que o Plano de Ação 

Comunitária (PLA) no currículo do ProJovem Urbano visa colaborar para a construção dessa 

nova “cultura cívica” e que a participação desejada dos jovens orienta-se nos princípios do 

capital social e não da formação de dirigentes, na perspectiva gramsciana. 

 Com base nos documentos oficiais do programa, trata-se de conformar ética e 

politicamente amplo contingente de jovens - com baixa escolaridade e excluídos do mercado 

de trabalho formal, mas ainda com vocação produtiva - à dinâmica da sociabilidade burguesa. 

Isto é, “enfatizar o desenvolvimento de habilidades básicas, que facilitem a adaptação dos 

jovens às mudanças na realidade da organização do trabalho e da vida na sociedade” 

(BRASIL, 2008, p. 39). Esta é a tarefa do “Estado-educador” e de seus aparelhos de 

hegemonia, que agem no intuito de garantir a governabilidade e manter a pobreza e a 

desigualdade em níveis sustentáveis, por meio da solidariedade e cooperação dos indivíduos e 

organizações da sociedade civil de diferentes matrizes ideológicas. Este é um dos aspectos do 

desenvolvimento sustentável defendido pelos intelectuais orgânicos nas últimas décadas, no 

qual a educação tem papel fundamental.  

 Marx nos alerta que os homens não constroem a história nas condições escolhidas por 

eles, mas sob as condições diretamente herdadas e transmitidas pelo passado, o que não 

significa que não possam transformar as determinações objetivas. A história é um campo 

aberto de possibilidades e a realidade constituída por contradições inerentes ao próprio 

homem. Como ressalta Thompson (1981), homens e mulheres ao viverem produzem história e 

estabelecem relações; produzem sentido e significado a essas relações e as compartilham. Por 

meio das experiências, homens e mulheres vão se constituindo e construindo a história; um 

processo dialético em aberto, em construção, um vir a ser. Um processo nada harmônico, 

tampouco linear e totalmente determinado.   

 Conforme afirmamos na introdução desta tese, o propósito do presente estudo não se 
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limita a constatação do alinhamento do ProJovem Urbano ao novo papel atribuído a educação 

para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Visa identificar as 

contradições que as ações comunitárias podem suscitar. Se as experiências do PLA, realizado 

coletivamente, entre sujeitos portadores de diferentes projetos políticos e societários, podem 

constituir no início de um processo que conduza os jovens ao que Gramsci denomina como 

“catarse”, isto é, a mudança no modo de sentir, ver e perceber a realidade. Possibilitam os 

jovens a se perceberem como agentes políticos, agentes de mudança, no sentido oposto ao 

associativismo colaboracionista aos interesses do capital Contribuem para a formação de 

novas consciências (de classe) e novas ações que conduzam ao fortalecimento dos 

movimentos coletivos e organizados. É o que veremos a seguir. 
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5 A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO PROJOVEM URBANO: LIMITES E 

POSSIBILIDADES NO CONTEXTO DA IDEOLOGIA DO CAPITAL SOCIAL E 

DO PROJETO NOVO-DESENVOLVIMENTISTA 

 

“No Brasil, em grande medida, a consciência da classe 

trabalhadora confunde-se com a consciência do direito a 

ter direitos”  

(BRAGA, 2012) 

 

  

 A pesquisa empírica do presente estudo ocorre desde 2009, ano em que iniciou o 

programa no Guarujá e quando ocorreu a entrada da segunda turma na cidade de São Vicente 

e da quinta turma em Palmas. Os dados da investigação têm sido coletados por meio da 

observação das aulas, entrevistas semi-estruturadas com os educadores e jovens participantes 

do programa das cidades mencionadas, além de dois grupos focais formados por dez ex-

alunos (egressos) das cidades de São Vicente e Palmas. 

 Por meio desses instrumentos, buscamos identificar os jovens e os educadores do 

ProJovem Urbano, suas condições de trabalho, as razões que os levaram a participar do 

programa, sua concepção sobre juventude, participação cidadã e cidadania. Ao acompanhar o 

programa ao longo de 3 anos buscamos captar a realidade em movimento, as mudanças 

realizadas nos jovens e educadores provocadas na/pela experiência do programa. As visitas as 

cidades mencionadas para observação das aulas, conversa informal com alunos, educadores e 

coordenadores, entrevistas semi-estruturadas, aplicação de questionários e observação da 

formação inicial e continuada dos educadores ocorreram mensalmente durante o ano de 2009. 

No ano seguinte foram realizadas as visitas bimestralmente e em 2011 trimestralmente. Em 

2013 retornarmos a São Vicente (mês de março) e Palmas (mês de abril) para realização do 

grupo focal com egressos. A apresentação dos resultados e análise desta coleta é o objetivo 

deste capítulo. 

 

 

5.1  Os jovens participantes do ProJovem Urbano  

 

 

 Ciente da complexidade da temática da(s) juventude(s), mediada por questões de 
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classe, gênero, étnica, regionalidade, idade, entre outros aspectos, é preciso delimitar os 

jovens participantes do ProJovem Urbanos nas cidades pesquisadas. Em sua maioria são 

jovens moradores das áreas periféricas de suas cidades, que (con)vivem a violência no seu 

cotidiano e estão, constantemente, sujeitos a violação dos direitos, a precarização das relações 

de trabalho, a prostituição, ao narcotráfico e ao crime organizado. Estes problemas sociais 

foram apontados pelos educadores como o maior desafio a ser enfrentado por eles,  

constituindo-se, inclusive, em um dos motivos da desistência de alguns jovens no programa 

ou para sua frequência irregular.  

 

Na formação inicial a imagem que eu tinha do jovem era de um jovem muitas vezes 

frustrado pelas dificuldades da vida, sofrendo muito com as desigualdades e 

preconceitos. Jovens que não tiveram nenhum tipo de comportamento familiar, 

envolvidos em drogas etc. Hoje, no meio do programa, vejo que meus conceitos 

prévios estavam corretos. Além de tudo aquilo que eu pensava, também existe da parte 

desses jovens uma grande dificuldade de se manifestar, de procurar ajuda e muitas 

vezes acabam se isolando e até mesmo deixam seus estudos de lado por conta de seus 

problemas maus resolvidos. (São Vicente) 

 

 É grande a evasão do programa, apesar da boa relação que há entre os jovens e os 

educadores. Em 2009, a meta de Palmas e São Vicente era atender 1400 e 750 jovens, 

respectivamente, ao passo que Guarujá visava atender 800 jovens. O número de matrículas 

efetivadas não atendeu a meta projetada, passando um pouco mais da metade (em torno de 

60%). Desses, somente em torno de 25 a 35% dos jovens chegam ao final dos 18 meses de 

programa.  

 Em relação ao gênero, o ProJovem é um programa de grande presença de jovens do 

sexo feminino, sendo a maioria delas mãe (79%). Dessas, cerca de 46% vive em situação 

conjugal; mora com seu companheiro e divide com ele a responsabilidade da criação dos 

filhos, ainda que em alguns casos o companheiro não seja o pai biológico de um dos filhos. A 

condição de ser mãe constitui um obstáculo para a permanência da jovem no programa por 

não ter com quem deixar o(s) filho(s) no horário das aulas. Daí ser quase uma rotina as jovens 

mães levarem seus filhos para a escola (geralmente os menores), que assistem às aulas com 

elas, como condição para a sua frequência. Presenciamos momentos em que os próprios 

professores tomavam conta das crianças em sala de aula para que as alunas pudessem realizar 

as atividades discentes
81

. A presença de crianças na sala de aula não ocorre em todas as 

turmas de todos os núcleos, mas foi uma constante em todas as cidades pesquisadas (de 1 a 3 

                                                 
81

 Lembrar que uma das mudanças instituídas no programa pelo o governo Dilma Rousseff foi a implementação 

de salas de acolhimento dos filhos de 0 a 8 anos dos alunos do programa, sem prejuízo à oferta de educação 

infantil e de creches no período diurno. 
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crianças) e dependendo do comportamento delas interfere no ritmo das aulas e na atenção dos 

demais alunos. Todavia, de modo geral, os demais alunos não reclamam da presença das 

crianças na sala de aula, inclusive os que não possuem filhos. Ao contrário, entendem o fato 

como condição para a presença da jovem na escola, o que muitas vezes não é possível no 

ensino regular ou na Educação de Jovens e Adultos. 

A faixa etária dominante dos jovens participantes do programa é entre 20 e 24 anos. 

Isto nos leva a refletir que, enquanto indivíduos sociais, são constituídos pelas mudanças 

efetuadas no Brasil ao longo da década de 1990, pois muitos nasceram nesta década e/ou 

tiveram ao longo dela maior parte de seu processo formativo. Afinal, os jovens que 

atualmente possuem 22 anos nasceram em 1994 e os de 24 anos, em 1989. Portanto, são 

frutos das mudanças ocorridas na materialidade concreta dos trabalhadores decorrentes das 

metamorfoses ocorridas no mundo da produção e do trabalho
82

 ao longo das últimas décadas, 

que ocasionaram transformações em diversos aspectos da vida social, instituindo novas 

subjetividades e uma nova cultura, como a cultura da “descartabilidade”, própria da sociedade 

do consumo e do modelo de produção flexível.  

Hobsbawm (1992, p. 267) ressalta que “ao subordinar a humanidade à economia, o 

capitalismo mina e corrói as relações entre seres humanos que formam a sociedade e cria um 

vácuo moral em que nada conta a não ser o desejo do indivíduo, aqui e agora”. Neste sentido, 

os jovens do ProJovem não são diferentes dos demais jovens do seu tempo e vivem as 

mazelas enfrentadas pelos jovens de baixo poder aquisitivo e baixa escolaridade: no aspecto 

profissional, oscilam entre o desemprego, o mercado formal com baixa remuneração e a 

informalidade. No aspecto social vivem de forma intensa o presente sem muito planejar o 

futuro distante e, por conseguinte, possuem amizades e relacionamentos afetivos pouco 

duradouras. Este comportamento muitas vezes é apontado de forma negativa pelos próprios 

jovens do programa. É o que constatamos através do questionário aberto aplicado a 40 alunos 

do programa de cada cidade investigada, escolhidos aleatoriamente, quando indagamos 

“como são os jovens de hoje”. De forma consolidada, obtivemos as seguintes respostas (em 

número absoluto)
83

: 

 

                                                 
82

 Entre elas, o aprofundamento da precarização das relações de trabalho, expressa no trabalho parcial, 

temporário e informal, assim como na desregulamentação e no ataque as leis trabalhistas, como bem salientam 

Antunes (2003) e Harvey (1994). 
83

 Como aplicamos questionário aberto, consolidamos as respostas através de cinco categorias usadas pelos 

próprios jovens em suas respostas. Deram mais de uma “classificação” para os jovens de hoje. Por exemplo, um 

jovem ao responder que os jovens são inteligentes, mas também rebeldes e não pensam no futuro, consideramos 

as três categorias na consolidação dos dados. 
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                         Tabela 5  – Como são os jovens de hoje? 

 Palmas São Vicente Guarujá 

Inteligentes 08 12 10 

Egoístas 10 08 10 

Rebeldes 12 10 09 

Não sabem o que querem 11 14 12 

Não pensam no futuro 07 12 09 

 

 A visão de imediatismo e de certa irresponsabilidade traduzidas nas respostas de que 

os jovens “não se preocupam com o futuro” e “não sabem o que querem” pode ser 

compreendida como produto dos valores difundidos na atual sociedade da flexibilização e “do 

descarte”, onde não somente as mercadorias tornam-se descartáveis, mas também os 

trabalhadores.  Onde “mais do que jogar os bens produzidos, significa também ser capaz de 

atirar fora valores, estilo de vida, relacionamentos estáveis, apego a coisas, lugares, pessoas, 

modos adquiridos de agir e ser”, como afirma Harvey (1994, p. 258).  

De certo, a volatilidade e a efemeridade não são características exclusivas dos jovens, 

mas da sociedade atual em geral. São produtos da globalização e da necessidade do 

capitalismo transnacionalizado em acelerar o tempo de giro na produção, na troca e no 

consumo, o que faz com que no cotidiano, subjetivamente, as pessoas tenham dificuldade de 

realizar os planos ao longo prazo e manter qualquer sentido firme de 

continuidade/permanência (HARVEY, 1994; SENNETT, 2001).  O futuro passa a ser 

descontado do presente pelos jovens (principalmente das camadas populares) diante da perda 

de um sentido de futuro ao longo prazo, produzido pelas incertezas e inseguranças 

vivenciadas, tanto no mundo do trabalho - mediante a ameaça da demissão ou por empregos 

temporários, quanto em outros campos da vida social, como a morte prematura a que estão 

mais vulneráveis. Assim, quanto mais jovem e maior o grau de precarização de deterioração 

das condições reais de existência, maior é o desconto do futuro, o que torna explicável o 

presentismo/imediatismo vivido pelos jovens do Projovem Urbano, face às suas condições 

reais de existência.  

A compressão do tempo-espaço da atual fase do capitalismo também tem alterado a 

forma das pessoas se relacionarem, sentirem prazer (inclusive sexual), desejar, enxergar e 

viver. Sevcenko (2001), Sennett (2006) e Mancebo (2009), entre outros, têm demonstrado o 

quanto a tecnologia das comunicações e da informática tem provocado mudanças no quadro 
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de valores da sociedade que afetam as condições de vida das pessoas, suas rotinas e seu 

cotidiano. Mais do que nunca, “falsas necessidades” e definições de desejos são produzidas, 

sendo grande o poder da mídia neste sentido.  

Os jovens não estão isentos deste processo. Embora possuam trajetórias bastante 

diferenciadas entre si, são alvos fáceis da onda imagética e consumista, haja vista a 

valorização de “roupas de marca” e de eletrônicos modernos. No caso dos jovens do 

ProJovem Urbano não é diferente. Geralmente gastam o dinheiro da bolsa-auxílio que 

recebem na aquisição desses produtos, em detrimento de outros bens que os educadores e 

coordenadores do programa consideram (mais) prioritários.  

Este comportamento juvenil apontado negativamente pelos educadores e 

coordenadores é também compreensivo se considerarmos os homens como produto do seu 

tempo. Sevcenko (2001) já nos chamou atenção para o fato de que no vai e vem acelerado da 

vida urbana, onde as pessoas estão sempre ocupadas, a forma prática de conhecer e identificar 

as pessoas é a mais rápida e direta: pela maneira como se vestem, pelos objetos simbólicos 

que exibem, pelo modo e tom com que falam, pelo seu jeito de se comportar.  Em outras 

palavras, “sua visibilidade social e seu poder de sedução são diretamente proporcionais ao seu 

poder de compra” (ibid., p. 64). E este apelo ao consumo a determinados símbolos (marcas de 

roupas, calçados, eletrônicos, ornamentos etc) é algo muito forte entre os jovens pesquisados, 

pois constitui-se em uma estratégia para que se sintam pertencentes, aceitos, incluídos, 

mediante a um mundo de exclusões que lhes cercam e aos olhares de desconfiança dos quais 

são alvos. Os jovens nos relatam experiências que os levam afirmar a prevalência do “ter” 

sobre o “ser”, isto é, que o valor das pessoas é medido pela sua riqueza (ou pelo que ostentam 

ter) e não pelo ser humano que são.   

 

Quando o shopping foi inaugurado aqui em Palmas a professora levou nós pro cinema 

e as pessoas não paravam de olhar pra gente; o segurança estava sempre seguindo nós 

pra ver se a gente ia aprontar... olhava pra gente desconfiado como se nós fosse roubar 

(Palmas). 

 

Eu não gosto de ir pra ilha, para alguns lugares, porque as pessoas olham pra gente de 

uma forma que eu não gosto, que me sinto mal, sei lá... faz eu achar que não deveria 

estar ali, que ali não é o meu lugar (São Vicente). 

 

Esta pode ser uma das razões para o fato de um significativo número de jovens pouco 

conhecer a cidade onde mora. O que temos percebido é a constituição de cidades cindidas 

socialmente, que proporciona a desigual apropriação e circulação dos sujeitos das diferentes 

classes sociais da/na cidade. Os jovens participantes do ProJovem Urbano, moradores das 
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periferias, vivem grande parte de seus momentos de lazer, estudos e outras formas de 

socialização no próprio bairro onde residem. Alguns jovens nos relataram que nunca foram ao 

teatro e/ou cinema e conhecem poucas pessoas fora do local onde moram.  

Com base em Harvey (2004), que enfatiza a importância do espaço nas teorizações e 

análises de viés marxianas, consideramos a facilidade/dificuldade de acesso dos habitantes 

aos diferentes equipamentos públicos de cultura, esporte, lazer, saúde, educação, tecnologia, 

informação etc presentes na cidade como uma mediação importante na constituição do ser 

social e deve ser considerada para a compreensão dos jovens participantes do ProJovem 

Urbano.  Esta não é uma questão menor, ao ponto da cidade ser considerada um elemento 

importante pelas políticas de juventudes, sobretudo por pautarem-se em uma concepção de 

cidadania participativa através do protagonismo juvenil. Afinal, é na cidade que a ação 

política dos seus habitantes se materializa. Ela reflete o tipo de cidadania que é vivenciada 

coletivamente. Tamanha é a importância desta discussão para as políticas de juventudes que 

“Juventude e Cidade” foi o principal eixo temático da III Conferencia Nacional de Juventude 

realizada em Palmas em 2010. Trata-se também de um eixo estruturante no currículo do 

ProJovem Urbano, cuja seleção dos conteúdos programáticos das diversas áreas do 

conhecimento da Unidade Formativa II é baseada nesta relação - Juventude e Cidade. 

Assim como ocorre com a maioria dos trabalhadores, a relação trabalho-educação é 

apontada pelos jovens do programa a principal razão para a sua volta aos bancos escolares. 

Imbuídos pela teoria do capital humano, consideram a escolaridade o principal fator para a 

conquista do emprego ou uma melhor colocação no mercado de trabalho, como pode ser 

observado nas respostas obtidas nas entrevistas que realizamos no início do programa, em 

2009, com 45 jovens de cada cidade. Quando os questionamos por que decidiram participar 

do ProJovem Urbano, 35% dos jovens das três cidades responderam para “ter um futuro 

melhor” e 30% responderam para “ter melhores oportunidades de vida e trabalho”, associadas 

à preocupação de “recuperar o tempo perdido” (25%) e de não desperdiçar a “oportunidade de 

terminar os estudos mais rápidos” (10%) , como pode ser verificado no gráfico abaixo.  
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Gráfico 1 – Por que você decidiu participar do ProJovem Urbano? 

 
 

Não obstante os estudos do campo de trabalho e educação evidenciem não haver na 

atualidade relação linear entre qualificação e inserção no mercado, ou linearidade entre 

escolaridade e aumento da renda, as respostas dadas pela maioria dos jovens demonstram que 

a escola continua a ser uma demanda da classe trabalhadora. E além da relação com o mundo 

do trabalho, o retorno a escola serve também a outras finalidades, como a socialização - ao 

proporcionar a formação de novas amizades -, ou mesmo a (re)valorização da escola como um 

caminho para a construção de um futuro melhor. Estes variados sentidos que a escola 

apresenta para os jovens se evidenciam quando perguntamos por meio de questionário para 

160 alunos (40 de cada cidade) as vésperas do término do programa, em 2010, “qual foi a 

melhor coisa em participar do “ProJovem Urbano”. Além do ensino dos professores e as 

novidades do currículo, como a Qualificação Profissional, os jovens apontaram o fato de 

“estar aprendendo mais”, poder “ajudar os filhos menores nos deveres escolares” e “servir de 

incentivo e exemplo” para eles sobre a importância do estudar. Voltar a estudar os faz 

sentirem mais admirados pelos seus filhos. 

 

 

  Gráfico 2 – Qual foi a melhor coisa em participar do Projovem Urbano? 
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Com vistas aos objetivos deste estudo, outra dimensão que buscamos perceber foi a 

compreensão dos jovens sobre política. No mesmo questionário que aplicamos próximo a 

finalização do programa, em 2010, fizemos a seguinte pergunta: “Você se considera um(a) 

jovem que se interessa por política?”. Obtivemos as seguintes respostas: Do universo de 40 

alunos, em Palmas, 12 alunos disseram sim e 28 responderam não; em São Vicente, 18 

disseram sim e 22 não; no Guarujá 15 alunos disseram sim e 25 responderam não. 

 

 

Gráfico 3 - Você se interessa por política? 
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Por ser uma ação da Política Nacional de Juventude um dos objetivos do ProJovem 

Urbano é a formação da cultura juvenil participativa. Para isso, parte-se do pressuposto que é 

baixa a participação social e política dos jovens nos espaços institucionalizados
84

, como 

revelam diversas pesquisas, dentre as quais o estudo encomendado pelo governo Lula da Silva 

realizado pelo grupo interministerial da Juventude e que deu origem as políticas de juventudes 

e ao próprio ProJovem. 

A mudança de comportamentos e atitudes, porém, não é um processo de curto prazo, 

principalmente quando se trata de ações que valorizam o coletivo e o trabalho em grupo, em 

oposição ao individualismo e a competitividade, difundidos como valores positivos pela 

ideologia neoliberal nas últimas décadas. A ênfase dada ao individualismo e a fragmentação - 

intensificado pela revalorização da teoria do capital humano ao longo da década de 1990 - tem 

sido uma constante nesta “sociedade da descartabilidade” e é uma das dificuldades apontadas 

pelos educadores do programa para mobilização dos jovens para ações coletivas e 

comunitárias.  

Formar para ações coletivas requer dos jovens, educadores e coordenadores a 

                                                 
84

 Não podemos deixar de registrar os movimentos que têm ocorrido em várias cidades do país, durante o mês de 

junho do corrente ano, iniciado com o Movimento do Passe Livre, em São Paulo.  Os reivindicantes, muito deles 

jovens, se denominam independentes, já que não se sentem representados por partidos políticos, o que pode ser 

uma demonstração da desconfiança as instituições e dos espaços institucionalizados da participação política. 
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validação de algumas atitudes. O desafio posto aos educadores de Participação Cidadã durante 

os três primeiros meses (duração do primeiro módulo) está em criar os alicerces necessários 

para a realização dessas ações: processos de convivência e socialização, de respeito às 

diferenças e às diversidades presentes no grupo. Desse modo, o conteúdo programático do 

primeiro módulo de Participação Cidadã centra-se em conceitos como convivência, 

identidade, diferença, diversidade e participação.  

Outra necessidade requerida para o desenvolvimento de ações coletivas é o ataque ao 

individualismo e o sentimento de indiferença em relação ao outro, atitudes tão vigentes na 

sociedade capitalista e efeitos da nova configuração insegura, face à constante ameaça da 

demissão com que convive a classe trabalhadora.  “A ameaça que se abate sobre o indivíduo 

faz com que ele se feche sobre si mesmo, numa resposta às pressões sociais, sentidas como 

impossíveis de serem administradas ou controladas” (MANCEBO, 2009, p. 83), o que gera a 

generalização do sentimento de indiferença ao outro, a negação do conflito e a tolerância às 

injustiças
85

.  

 Conforme foi retratado no primeiro capítulo desta tese, essas subjetividades 

conjugadas às políticas focalizadas de alívio à pobreza contribuem para a anulação da política 

e o enfraquecimento dos movimentos coletivos organizados, e gera, consequentemente, o 

recuo do sentimento de pertencimento a uma coletividade social e de identificação com 

projetos de transformação social.  Produz uma intensa incredulidade dos indivíduos em 

relação às instituições (políticas, sociais, jurídicas, religiosas e educacionais)
86

, o que nos leva 

a compreender a baixa participação política dos jovens nos espaços institucionalizados, 

inclusive dos jovens do ProJovem Urbano.  

Os jovens de hoje são estereotipados no senso comum como “desinteressados” e 

“alienados” politicamente, principalmente quando comparados com os jovens das décadas de 

1960/1970 - e não foi por acaso que esta tenha sido uma das representações dos educadores 

                                                 
85

 A vergonha do trabalhador de revelar publicamente o sofrimento no trabalho diante do sofrimento dos 

desempregados ou daqueles que correm risco de demissão faz com que ele assuma uma postura de indiferença ao 

sofrimento alheio. Dejours (1999) afirma que a indiferença ao seu próprio sofrimento acaba por levá-lo a ser 

indiferente ao sofrimento do outro. Para o autor, o silêncio, a cegueira e a surdez passam a ser estratégias 

defensivas dos efeitos da precarização do trabalho; como meio do trabalhador manter-se empregado. Desse 

modo, a felicidade do trabalhador só está garantida caso adapte-se as mudanças ocorridas no mundo do trabalho 

e não se importe com o desemprego dos demais. Fontes (2005) também ressalta o sentimento de indiferença 

como conseqüência subjetiva da precarização do mundo do trabalho contemporâneo. Afirma que neste mundo da 

indiferença não estão mais colocados problemas morais, sociais e psicológicos efetivos. Para a autora, essa 

indiferença generalizada é cruel com as pessoas uma vez que solicita quanto mais se generaliza o sofrimento, a 

produção de “felicidade e a alegria ali onde todos fomos despossuídos das características que, até então, nos 

asseguravam nossa própria condição humana” (ibid., p. 57). 
86

 Fukuyama afirma que este é um dos efeitos negativos gerado pela má compreensão por parte dos governantes, 

em relação à constituição do Estado mínimo defendido pelos neoliberais. 
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sobre os jovens antes de iniciar o programa, como veremos mais adiante. E ainda que 

consideremos a denominada baixa participação política dos jovens (o que é bastante discutível 

a sua generalização!), este comportamento e o ceticismo em relação à política não são 

exclusivos dos jovens e sim de grande parte da população brasileira. É produto de várias 

mediações, entre elas, a “contrarreforma” empreendida pelas classes dirigentes e dominantes 

ao longo da década de 1980 e o “transformismo” de partidos, sindicatos e outras organizações 

da sociedade civil. Estes fenômenos fizeram com que a abertura de canais de participação da 

sociedade civil para a elaboração de políticas públicas, como os Conselhos, não fossem 

suficientes para manter a politização e a mobilização das massas nas décadas seguintes.   

Por serem os jovens produtos das transformações aqui apresentadas, são minimamente 

compreensíveis as razões de se sentirem descontentes com a política (concebida de forma 

reduzida, freqüentemente associada por eles aos políticos, a corrupção e a impunidade) e 

desconfiados com programas governamentais, pois viram alguns iniciarem e não terem 

continuidades com a mudança de governos (políticas de governo e não de Estado). 

Compreendemos sua desmotivação em participar das clássicas instâncias políticas - partidos, 

sindicatos, conselhos ou associações de moradores - por não reconhecerem que a sua 

intervenção venha de fato influenciar o processo decisório. Este desinteresse pela política, 

acompanhado pelo repúdio crescente aos partidos políticos não é um sintoma exclusivo do 

Brasil, mas sim da América Latina, de modo geral. Segundo a Cepal (2007), com base na 

pesquisa realizada em 17 países latino-americanos, entre 1996 e 2005 o índice desse repúdio 

aumentou em média cinco pontos percentuais, de 35% para 40%, demonstrando o frágil 

sentimento de pertença com a rés (coisa) pública. Situação considerada preocupante já que a 

formação do sentido de solidariedade está intimamente ligada ao desenvolvimento do sentido 

de pertencer. 

Assim, um dos objetivos desta pesquisa foi analisar se as experiências do Plano de 

Ação Comunitária contribuem para que os jovens se percebam com reais possibilidades de 

intervenção social; se as ações comunitárias realizadas contribuem para a formação de um 

comportamento participativo dos jovens e qual a qualidade; o sentido desta participação.  Para 

que as experiências vividas no PLA sejam conduzidas para esta direção entendemos ser 

fundamental o papel do educador. Por isso, antes de analisarmos a efetividade dos Planos de 

Ação Comunitários desenvolvidos e o sentido da participação que é estimulada, é preciso 

apresentar quem são os educadores do programa, suas condições de trabalho e suas 

concepções sobre a juventude e sobre a Participação Cidadã. 
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5.2  Os educadores do ProJovem Urbano: precarização do trabalho e baixa participação 

cidadã 

 

 

Por orientação da coordenação nacional, a seleção dos educadores do ProJovem 

Urbano ocorre por meio de processo seletivo público, ficando a critério dos municípios 

definirem as ações e os instrumentos utilizados para esta finalidade. Algumas cidades adotam 

a aplicação de prova escrita, como foi o caso do município do Guarujá; em outras, a seleção 

se fez através da análise de currículo, a exemplo de Palmas e São Vicente.  

Uma vez selecionados, antes de iniciar o programa os professores passam por uma 

formação inicial de 160 horas (96 horas presencias e 64 de atividades não presenciais), que é 

feita pela instituição formadora contratada por cada município. No caso das cidades 

investigadas, a instituição formadora responsável pelas formações foi a mesma -  a Fundação 

Darcy Ribeiro (Fundar) sediada no Rio de Janeiro. Com base nos documentos oficiais, o 

objetivo desta formação é fazer com que os profissionais se apropriem dos paradigmas 

teóricos do projeto pedagógico. O processo de formação ocorre também durante o período de 

execução do programa, com carga horária de 12 horas mensais. Espera-se que a formação 

continuada proporcione aos educadores à reflexão sobre a prática pedagógica cotidiana a fim 

de superar as dificuldades encontradas, bem como fazer os educadores se apropriarem cada 

vez mais da proposta curricular do programa no intuito de viabilizar a efetiva aprendizagem 

dos jovens e o cumprimento da sua formação integral. 

Questionados sobre a razão de querer participar do ProJovem Urbano, os educadores 

afirmaram que a proposta pedagógica foi o grande motivador e que esta motivação aumentou 

depois da formação inicial, dada a expectativa de pela primeira vez poderem aplicar na prática 

o que estudaram na teoria durante a graduação, isto é, realizar o planejamento integrado, 

trabalhar por meio de temas geradores, praticar a interdisciplinaridade, ente outros. Entre os 

107 professores contratados das três cidades, 65% possuem experiência apenas na rede 

privada de ensino, onde afirmam não terem muito espaço para inovações, uma vez que a 

cobrança é por aulas tradicionais e conteudistas, logo, atuar no ProJovem Urbano seria a 

possibilidade de crescer profissionalmente, experimentar novos métodos e constituir-se em 

um novo professor.  

Todavia, trabalhar com jovens considerados problemáticos pela escola foi algo que 

inicialmente assustou os educadores. Assim, um dos desafios apontado refere-se ao 
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comportamento a ser adotado em relação à indisciplina, por tratar-se de um programa de 

inclusão, destinado a quem a escola não fora capaz de garantir sua permanência. Ou seja, 

como exigir a disciplina necessária para os estudos, sem ser autoritários e sem “bater de 

frente” com os alunos. Como garantir sua permanência no programa, sem serem permissivos. 

 Tais desafios relacionam-se a imagem que tinham sobre os jovens com os quais 

passariam a trabalhar, conforme constatamos nas entrevistas que realizamos com os 

educadores durante as formações iniciais das três cidades, em 2009. Em síntese, esperavam 

encontrar jovens: 

 

Educador A - rebeldes, sem o menor interesse pelos estudos e sem 

responsabilidades;  

Educador B - sofridos, sem perspectiva de vida, sem motivação e com 

comportamentos inadequados;  

Educador C - com grande dificuldade de manter relações interpessoais;  

Educador D - acomodados e oportunistas, vivendo de “bolsas” do governo; 

Educador E - alienados politicamente, sem consciência do seu entorno, já 

que estão mais preocupados com si próprios do que com o coletivo;  

Educador F - com inúmeros problemas sociais, sequelas de uma vida de 

sofrimento, preconceitos, revoltas e sonhos largados pelo caminho.  

 

 Considerando os 107 educadores contratados nas três cidades em 2009 (35 em Palmas; 

33 em São Vicente e 39 no Guarujá) e os 66 contratados em 2010 (39 em Palmas e 27 no 

Guarujá), 70% dos educadores são jovens, na faixa etária média entre 28 e 35 anos, com 

pouca experiência no trabalho docente. Destes, 84% não possuem vínculo empregatício com a 

rede pública de educação
87

, pois em alguns municípios, como Palmas e Guarujá, este foi um 

dos critérios para a seleção dos educadores - algo considerado positivo para as coordenadoras, 

uma vez que “o programa requer um novo tipo de professor, aberto para as novas experiências 

e ações pedagógicas, sem os “vícios” da educação tradicional” (Guarujá). A maioria, dos 

educadores, portanto, trabalhava na rede privada de ensino ou em outros espaços não 

escolares, principalmente os educadores de Qualificação Profissional e de Participação 

Cidadã. Das cidades investigadas, apenas 15% dos educadores não exercem outra atividade 

remunerada.  

                                                 
87

 A partir de 2011, com a decisão presidencial em transferir a coordenação do programa para a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (Secadi/MEC), este 

critério não se manteve. Ao contrário, os professores do programa só podem ser da rede municipal. 
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Quanto à formação acadêmica, ao contrário das demais áreas, do total de 29 

educadores de Qualificação Profissional apenas três não possuíam nível superior, uma vez que 

este não é um critério para a seleção do docente dessa área do conhecimento. Entre os 

educadores de São Vicente e Guarujá, 75% obtiveram sua graduação em universidades 

privadas, ao passo que os educadores de Palmas 80% são oriundos da universidade pública
88

. 

Das três cidades, apenas 20% dos educadores do programa possuem pós-graduação completa 

(lato sensu) e em torno de 30% cursavam um curso de pós-graduação aos sábados, 

principalmente os do município de Palmas.  

 

 

                           Gráfico 4-  Educadores do ProJovem Urbano - Gênero 

 

 

Assim como o grupo de alunos, o corpo docente também é constituído em maioria 

pelas mulheres. Considerando as entradas de 2009 e 2010, o corpo docente feminino era 

composto por 49 educadoras do total de 70 educadores em Palmas e 35 educadoras do total de 

66 educadores no Guarujá. Já em São Vicente, o corpo docente feminino era composto, na 

entrada de 2009, por 19 educadoras do total de 33 educadores, como se observa no Gráfico 

acima. 

Em relação à remuneração, cada cidade define o valor a ser pago aos professores, 

tendo como base o piso salarial da rede municipal de ensino. Entre as cidades pesquisadas 

Palmas é o município que melhor remunera seus docentes. Em 2011, para o cumprimento de 

30 horas semanais de trabalho o professor de Palmas recebia ao final do mês o valor bruto de 

R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais) ao passo que os de São Vicente recebiam em torno 

de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais) e os de Guarujá o valor de R$ 1.200,00 

(hum mil e duzentos reais).  Apesar do repasse federal, o atraso do salário dos professores era 
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 O fato de Palmas ser capital contribui para isso, bem como o fato de não haver universidades públicas em São 

Vicente e Guarujá. 
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uma constante devido às questões burocráticas municipais. Este fato prejudica a qualidade do 

programa, pois interfere na assiduidade do docente aos núcleos e as formações continuadas, 

no cumprimento dos conteúdos planejados, na qualidade das aulas e no comprometimento do 

professor com o programa. A indignação do educador com o atraso de seus salários e da 

bolsa-auxilio dos alunos é um fato recorrentemente apontado como fatores que geram 

desestímulos, tanto dos educadores quanto dos alunos. 

 

É lamentável que isso aconteça num programa que se diz de inclusão, quando vemos 

na televisão dinheiro público sendo desviado, aparecendo em cuecas e meias e 

faltando no bolso de quem trabalhou o mês inteiro (Guarujá, 2010). 

 

O triste é a coordenação nos ameaçar a nos tirar do programa se faltarmos muito. 

Mas como ter dinheiro para ir todos dos dias a escola? Já peguei emprestado, usei o 

dinheiro que tinha reservado para o pagamento de uma prestação e agora não tenho 

mais de onde tirar para ir dar aula. (Educador, Guarujá, 2010) 

 

O pior é que a coordenação acha que temos que aceitar tudo calados, que não 

devemos reclamar. Se lutamos por nossos direitos, se reclamamos somos taxados 

como pessoa difícil. O pior é que temos que ensinar para os nossos alunos sobre 

cidadania, que eles têm direito etc e tal. Mas como ensinar isso para eles, se os 

nossos próprios direitos são desrespeitados e ficamos calados? (Educador, São 

Vicente, 2009) 

 

Fico triste pelos alunos, pois não merecem não ter aula. Muitos vêm cansados do 

trabalho... mas conversamos com eles sobre nossa situação e eles nos entendem. 

(Educador, Palmas, 2010) 

 

Exceto o atraso dos salários e os benefícios reservados ao servidor público, os 

educadores do ProJovem Urbano em relação às condições de trabalho vivem as mesmas 

mazelas vividas pelos professores da rede pública de ensino das cidades investigadas. Como 

sujeitos históricos-sociais são constituídos - do ponto de vista profissional - pela precarização 

das condições do trabalho docente, pela baixa remuneração (o que o faz trabalhar nos três 

turnos), pelo sucateamento da educação que tem ocasionado a desqualificação do ensino, 

inclusive o superior com a proliferação das universidades particulares com fins lucrativos e 

mercadológicos, pela formação de qualidade duvidosa e o baixo estímulo a dimensão 

professor-pesquisador. Do ponto de vista social, são frutos das mediações concretas e 

subjetivas elencadas no corpo deste texto que ocasionam a despolitização e desmobilização 

social. Do ponto de vista ideológico, são mediadas pelas ideias e formações empreendidas 

pelos intelectuais orgânicos do capital através de vários aparelhos de hegemonia.  Fazer tal 

afirmação não significa que não haja resistência da parte de alguns educadores a esta 

ideologia e que não atuem na luta contra-hegemônica. Embora não seja um número 

expressivo, não podemos deixar de considerar os poucos existentes, que tentam, ao seu modo, 
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provocar com os demais professores e alunos uma reflexão mais crítica, para além da 

aparência dos fenômenos
89

. 

Neste contexto, nas cidades investigadas apenas 30% dos educadores participam de 

alguma organização social coletiva. Segundo eles, isto ocorre devido “a necessidade de 

trabalharem longas jornadas para garantir o sustento e a razoável qualidade de vida para si e 

sua família”, o que vem corroborar com o resultado de algumas pesquisas empíricas que 

mostram que no capitalismo a garantia de trabalho, o reconhecimento de um salário que 

permita a satisfação das necessidades humanas mais elementares, entre outras, são condições 

que interferem no interesse pela política (MARTORANO, 2011).  Na pesquisa, constatamos 

que grande parte dos educadores comunga com os sentimentos da maioria dos jovens 

participantes do programa, isto é, são apáticos em relação à política e céticos em relação às 

instituições políticas, como sindicatos, partidos, conselhos e órgãos pertencentes aos poderes 

legislativos e executivos. 

 

 

5.3 A efetividade da participação social e dos planos de ação comunitária no ProJovem 

Urbano 

 

 

 Antes de analisar o sentido que a participação é trabalhada no Projovem Urbano, 

buscamos perceber a concepção que os educadores tinham sobre a disciplina Participação 

Cidadã, sobretudo por ser algo novo para eles. Gramsci nos ensina que há uma unidade entre 

a filosofia e a ação, entre a forma de se compreender o mundo e a maneira de se agir sobre 

ele. Apesar de nesta relação também haver contradição, entendemos que a compreensão que 

os educadores possuem sobre a referida disciplina, sobre participação, cidadania e a 

necessidade dos jovens terem de realizar ações comunitárias são mediações que devem ser 

consideradas, pois podem indicar o sentido da prática dos educadores.   

Para os educadores, a Participação Cidadã e o desenvolvimento de ações comunitárias 

são aspectos que tornam o currículo do ProJovem Urbano inovador, diferenciando-se de 

outros programas educacionais destinados a jovens, por se integrar com as disciplinas do 
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 Cabe aqui registrar a qualidade dos educadores de Participação Cidadã das cidades investigadas. Salvo as 

exceções, eles eram os que mais incitavam os professores da educação básica e qualificação profissional para a 

análise crítica da realidade social. 
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Ensino Fundamental e a Qualificação Profissional. Conforme constatamos no grupo focal 

realizado em 2010 nas três cidades, para eles a Participação Cidadã, ao dialogar com outras 

áreas do conhecimento “possibilita a abertura da visão social e política dos jovens, algo que 

grande parte da sociedade não possui” (educador/São Vicente). Para os educadores, a 

Participação Cidadã é importante no currículo do Projovem, porque 

 

como estamos lidando com jovens excluídos pela sociedade, eles precisam aprender 

a lutar por seus direitos e aprender que para a sociedade tornar mais justa precisam 

participar ativamente, fazendo a sua parte e conscientizando as pessoas a sua volta 

(Palmas, 2009). 

 

É necessária para conscientizar o jovem de sua importância como ser atuante na 

sociedade, capaz de modificar seu meio em benefícios de todos. No entanto, os 

conhecimentos que podem proporcionar a participação cidadã dos jovens devem ser 

discutidos em todas as disciplinas e não apenas em uma disciplina específica. Caso 

isso ocorra, é interessante que o professor seja politizado, ao menos (Guarujá, 2010). 

 

Ensina aos jovens que o exercício de cidadania vai muito além de um voto dado a 

cada 4 anos, traz a compreensão que cidadania deve ser parte do nosso dia-a-dia 

(Palmas, 2009).  

 

A Participação Cidadã busca levar os estudantes a deixarem a condição de meros 

receptores das ações públicas para tornarem sujeitos de mudanças. Propõe a idéia de 

que com a participação será possível refletir sobre a ordem estabelecida e estimular 

meios para a construção de mudanças. O aluno será conduzido a refletir a cerca do 

fato de que é possível alterar a conjuntura política, econômica, cultural, social etc, e 

não participando, naturalmente, as coisas permanecerão como estão. Participar 

voltaria a ser um elemento natural, um processo corriqueiro na construção de 

direitos e no fortalecimento das políticas públicas (São Vicente, 2010). 

 

Na concepção dos educadores, a importância da Participação Cidadã converge com a 

proposta de protagonismo juvenil expressa no Projeto Pedagógico Integrado do programa, isto 

é, o princípio de que o jovem possui capacidade política de um cidadão. De fazê-lo 

reconhecer que a sua participação pode gerar mudanças decisivas na realidade social, 

ambiental, cultural e política em que estão inseridos. Para realização desta finalidade os 

educadores afirmam que sua prática educativa deve orientar-se no sentido de levar os jovens a 

deixarem a condição passiva de expectador (sem muita iniciativa e “sem pensamento 

próprio”) e passarem a ser o “protagonista”, o autor e ator principal de sua própria história. 

Como afirma uma educadora, “um jovem que em vez de esperar as coisas acontecerem, toma 

decisões, luta por seus direitos e faz acontecer” (Guarujá, 2009).  

Não obstante diversas atividades do currículo do ProJovem Urbano visem desenvolver 

o protagonismo dos jovens e a identificação da participação como um dos pilares da 

democracia, são nas aulas de Participação Cidadã, no entanto, que esta finalidade se 

evidencia. Nestas são discutidas questões relacionadas aos direitos e deveres dos cidadãos e 
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do Estado quanto à garantia dos serviços públicos, cidadania, direitos humanos, orçamento 

democrático, cultura, lazer, saúde, saneamento básico, segurança, preservação do meio 

ambiente, violência, drogas, sexualidade, políticas de juventude, educação, dentre outras 

vivências que proporcionem aos jovens a reflexão de suas ações e experiências enquanto 

sujeitos de direitos. A intenção é que essas discussões dêem sustentação a um projeto de 

intervenção social, sistematizadas no Plano de Ação Comunitário (PLA). 

Na concepção das coordenadoras das cidades investigadas o protagonismo juvenil 

começa efetivamente no momento em que iniciam as atividades em torno do planejamento 

das ações comunitárias. Nesta fase é quando “os jovens colocam em prática sua cidadania ao 

criar projetos para resolver um determinado problema na comunidade”, segundo uma 

educadora do Guarujá (2010), porém é “na execução do PLA que a prática cidadã ganha um 

significado prático” (Educador, São Vicente, 2011). Esta é também a compreensão dos 

demais educadores, para quem “o PLA é essencial na formação dos alunos, pois é através 

deste que eles percebem que realmente podem mudar a realidade”. Em outras palavras, 

 

é a oportunidade que o programa dá aos alunos de demonstrarem os acúmulos 

adquiridos nas distintas disciplinas e de maneira concreta começarem intervir em sua 

própria comunidade, a partir de suas percepções (Guarujá, 2010). 

 

é lapidar nos alunos o entusiasmo, a vontade, a garra em a utilizar os direitos para a 

transformação da sua realidade loca (Palmas, 2010). 

  

Entretanto, o sentido restrito da participação, circunscrito ao micro espaço da comunidade, é 

uma constante nas falas de educadores e coordenadores. Somente alguns poucos ressaltaram a 

necessidade de ampliar a participação dos jovens para outros espaços da cidade. Para estes, o 

papel da Participação Cidadã e do PLA é: 

 

Provocar os jovens a buscarem caminhos para o exercício da cidadania na 

comunidade, na política etc, exercendo na prática seu papel como cidadão‟ 

(Educadora, Palmas, 2011).   

 

Despertar o jovem para uma participação ativa na comunidade, agindo 

coletivamente em busca da superação dos desafios encontrados na comunidade e na 

cidade onde vivem (Educador, São Vicente, 2010). 

 

Despertar nos alunos uma atuação menos passiva em relação aos assuntos sociais de 

interesse comum; tornar os alunos cidadãos, agentes de seus interesses coletivos, 

tentando diminuir a “terceirização” da tomada de decisões, como é feito na maioria 

das vezes. Os cidadãos não encaram os problemas comuns como sendo seus, 

transferem a responsabilidade para o governo e esperam a resolução sem ao menos 

cobrar do próprio governo. (Educador, São Vicente, 2011) 
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Tendo em vista que o processo de conscientização dos sujeitos ocorre na práxis social, 

buscamos identificar as contradições que as ações fomentadas pelos Planos de Ação 

Comunitária (PLA) podem gerar. Mais do que constatar o sentido restrito da participação 

(conforme a ideologia do capital social) e a transferência de responsabilidade do Estado aos 

indivíduos e/ou as organizações da sociedade civil, buscamos perceber se o encontro entre 

diferentes sujeitos constitui-se em experiências que propiciem os jovens a ressignificarem 

seus conceitos e ações; se essas experiências contribuem para a construção de uma “nova 

cultura” política.
90.

 

  

 

5.3.1 A experiência do plano de ação comunitária: limites e possibilidades para o exercício da 

cidadania ativa e fortalecimento da democracia 

 

 

A partir da compreensão dos jovens enquanto sujeitos históricos, um dos objetivos da 

pesquisa foi perceber em que medida os PLAs contribuem para o estímulo à participação dos 

jovens nos processos e instituições que caracterizam a vida pública, inclusive no que tange à 

elaboração de políticas públicas, considerando ser este um dos objetivos do programa já 

mencionado neste texto, qual seja: “exercer direitos e deveres da cidadania, participar de 

processos e instituições que caracterizam a vida pública numa sociedade democrática. 

(BRASIL, 2008, p. 38). Cabe lembrar que o ProJovem Urbano é uma ação da Política 

Nacional de Juventude, cujo princípio é o de que uma política de juventude se faz para e com 

juventudes. 

Ao assistir a apresentação pública e a execução do PLA nas cidades investigadas, 

percebe-se, a princípio, a variada produção de significados que tal ação suscita nos 

educadores e coordenadores. Em algumas cidades o PLA se constituiu em uma espécie de 

“ação global” feita pelos jovens, levando para uma determinada comunidade serviços como 

aferição de pressão aos adultos, recreação para crianças e a oferta de palestras sobre vários 

temas. Em outras, se reduziu a realização de visitas em instituições sociais, como asilos de 

idosos e orfanatos. Em outras mais, transformou-se numa ação coletiva realizada em diversos 
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 Cultura aqui entendida como o conjunto de visões de mundo-valores, crenças e autopercepções de seu lugar na 

sociedade desenvolvido por cada grupo social ou fração de classe. 
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pontos da cidade, como, por exemplo, distribuição de panfletos nos semáforos sobre a 

educação no trânsito, distribuição de saquinhos plásticos nas praias para recolhimento do lixo 

dos banhistas, além de limpezas de rios e canais.  

 Guarujá e São Vicente seguiram as etapas descritas no Projeto Pedagógico Integrado 

do PJU: construíram o mapa dos desafios a partir do conhecimento da realidade local em que 

os jovens estão inseridos, realizaram pesquisas empíricas e teóricas para melhor compreensão 

do desafio a ser enfrentado, exercitaram na apresentação pública a experiência de diálogo com 

diferentes representantes da sociedade civil e da sociedade política em torno de uma 

determinada problemática, formularam propostas e as encaminharam aos poderes 

constituídos.  

 No Guarujá, a apresentação pública do PLA realizou-se no Teatro Procópio Ferreira e 

contou com a presença da prefeita da cidade, vereadores, líderes comunitários locais e 

familiares dos alunos. Além de encenações teatrais sobre os problemas urbanos, foram 

exibidos os vídeos contendo as entrevistas que os jovens realizaram com os moradores de 

algumas comunidades sobre os problemas locais, tais como: coleta irregular do lixo, a 

precariedade do transporte público em algumas áreas da cidade, a falta de saneamento básico 

em algumas regiões, o atendimento precário dos postos de saúde e a falta de creche noturna. 

Cabe registrar que a apresentação pública do PLA tem o objetivo de apresentar os problemas 

vividos na cidade e fazer com os jovens busquem parceiros para a execução das ações por eles 

elaboradas para o enfrentamento dos problemas apresentados.  

 Quanto à apresentação pública em São Vicente, os jovens após meses de pesquisa e 

imersão nos problemas da comunidade elaboraram seus Planos de Ação e apresentaram suas 

propostas na Câmara Municipal dos Vereadores, em junho de 2010, na presença de mais de 

200 jovens, vereadores, representantes do Poder Executivo e de organizações da sociedade 

civil, como Associações de Moradores, Conselhos Municipais, ONGs, fundações, entidades 

filantrópicas, entre outras.  

 Em síntese, os temas das propostas apresentadas e discutidas foram:  

- Crianças e adolescentes em situação de drogadição: solicitação da construção de um Centro 

de Atenção Psicossocial na Vila Margarida para atendimento a dependentes de  álcool e de 

drogas ilícitas. Formada por uma equipe profissional qualificada, o Centro seria voltado para 

atender a população sem limite de idade, bem como realizar um trabalho preventivo, por meio 

de palestras e distribuição de material impresso acerca dos prejuízos ocasionados pelas 

drogas;  

- Gravidez na adolescência: solicitação da construção da Casa do Adolescente na área 
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continental do município, região onde vive 87 mil pessoas. Formada por um equipe 

multiprofissional especializada, entre eles, ginecologistas, pediatras e enfermeiros, além de 

atendimento as adolescentes grávidas, na proposta apresentada o Centro faria um trabalho de 

prevenção nas escolas e em outras instituições sociais dos bairros da área continental, 

inclusive sobre a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis;  

- Trabalho infantil: solicitação da criação do Centro Esportivo e Cultural no Bairro da Vila 

Margarida a fim de retirar dos semáforos as crianças que vendem balas e guardam carros e 

bicicletas;   

- Ofertas de postos de trabalho para jovens e adolescentes: solicitação da criação de cursos 

profissionalizantes para jovens de 18 a 29 anos, moradores do Bairro Jóquei Clube, região 

carente de serviços públicos. Alegam que os cursos existentes atendem jovens de até 18 anos 

e que sem uma qualificação não conseguem lutar em condições de igualdade por uma vaga no 

mercado de trabalho;  

- Saneamento básico: solicitação de um programa de saneamento básico para a área 

continental do município, além da implementação do programa de Coleta Seletiva no Bairro 

do Jardim Rio Branco.   

 Os PLAs elaborados pelos educadores e jovens das cidades pesquisadas expressam o 

significado da “nova” cidadania difundido por diferentes aparelhos privados de hegemonia, o 

qual restringe a “participação cidadã” a um comportamento solidário, cooperativo e 

voluntarioso dos sujeitos, o que demonstra, de certo modo, o sucesso ideológico da burguesia 

em transformar em senso comum os novos preceitos teóricos e as práticas políticas que lhe 

interessa
91

. Isto se expressa na concepção de uma educadora sobre a importância do PLA, 

para quem essas ações 

 

estimulam o aluno a ser protagonista da sua vida e na comunidade em que mora; o 

faz compreender o porquê de participar na mudança de algo que não está bom no 

lugar em que mora. Através dessas ações o aluno constrói a idéia de que ele é 

responsável por sua comunidade (Palmas, 2011).  

  

 O capital possui a capacidade de difundir seus valores, conquistando “corações e 

mentes” a ponto de tornar hegemônica sua concepção de mundo por meio de estratégias cada 

vez mais refinadas. Isto se evidencia, por exemplo, na justificativa dos planos elaborados 

                                                 
91- Esta é a sociedade civil elaborada pelo Projeto da Terceira: “instrumento de resgate das formas de 

solidariedade entre indivíduos, perdidas pela separação dos homens em classes sociais, e de renovação dos laços 

entre os diversos grupos, de maneira a mobilizar o conjunto da sociedade numa única direção”  
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pelos jovens sob a orientação do educador de Participação Cidadã. Não há o questionamento 

sobre as determinações da desigualdade social, o sistema de classes e tampouco vislumbram 

sua superação. Apresentam as soluções imediatas, o remédio, sem questionar as causas da 

doença. Isto é, justificam os problemas vivenciados na comunidade (falta de saneamento 

básico, de centros esportivos e culturais, de creches, do lixo jogado a céu aberto etc) no que é 

facilmente perceptível, neste caso, a apatia política dos indivíduos que contribui para o 

descompromisso dos políticos com a “coisa” (res) pública, atuando em benefício próprio e no 

atendimento dos interesses da classe dominante.  

 Vimos no capítulo 2 deste estudo que as políticas de cunho desenvolvimentistas 

implementadas no governo Lula da Silva seguem as orientações contidas nas políticas de 

desenvolvimento do milênio e nos relatórios dos organismos internacionais. Com base na 

ideológica do capital social, a participação dos pobres é estimulada como estratégia política 

(de governabilidade e coesão social) e econômica (de combate a pobreza e as desigualdades 

sociais). E para que o desenvolvimento seja sustentável é preciso investir não só em capital 

humano, mas também em capital social, a fim de evitar desperdícios de recursos humanos de 

baixo grau de competitividade (MOTTA, 2012). O que se pretende é a “união dos esforços” 

para a resolução dos problemas que possam colocar em risco local e regionalmente o projeto 

desenvolvimentista e os investimentos do capital. Trata-se de educar os sujeitos para uma 

sociedade harmônica, solidária, prestes a colaborar para a resolução dos problemas em nome 

do bem comum. Isto é, educar para um associativismo colaboracionista na resolução de 

problemas relativos à vida coletiva. 

 Este é o objetivo da Participação Cidadã expresso no Manual de Orientações Gerais do 

programa. Na prática, os PLAs configuram-se em estímulo a um associativismo prestador de 

serviços sociais de interesse público, em oposição ao associativismo reivindicativo dos anos 

1980. Essa é mesma a intenção, segundo Villas-Bôas (2008), construtora do desenho 

pedagógico-metodológico da Participação Cidadã no ProJovem Urbano e autora do material 

didático. Conforme expresso em sua dissertação de mestrado, o PLA 

 

trata-se de promover a experimentação de um sentido de responsabilidade coletiva 

que remete ao de co-responsabilidade social que reconhece os ônus e bônus do que é 

feito e produzido coletivamente na vida em sociedade como responsabilidade de 

todos os cidadãos (VILLAS-BÔAS, 2008, p.71)  

  

 O foco dos PLAs tem sido dado a microparticipação; o que em muitas ocasiões reforça 

as políticas assistencialistas e clientelistas locais, em vez de contribuir para o aprofundamento 

da democracia. Este sentido restrito da participação foi fortemente trabalhado por educadores 

e coordenadores, conforme constatamos no grupo focal realizado com os jovens de duas 
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cidades durante a execução do programa, em 2010. Ao solicitarmos aos jovens que 

apontassem o principal conhecimento construído através do PLA responderam que serve para: 

 
Jovem A - Aprender a participar de ações comunitárias;  

Jovem B - Conhecermos melhor nossa comunidade;  

Jovem C - Sermos um cidadão participativo em tudo, principalmente na nossa 

comunidade; 

Jovem D - Aprender sobre nossos direitos e deveres como cidadãos; 

Jovem E - Entender mais o que é cidadania;  

Jovem F - Aprender a conviver com as pessoas;  

Jovem G - Ser um bom cidadão e ter ética;  

Jovem H - Aprendermos a respeitar os outros e a natureza. 

 

Os depoimentos dos alunos descritos acima provocam algumas reflexões. Primeiro; o 

programa, além da convivência social, prover os jovens dos valores considerados pela Unesco 

(2005) tão fundamentais quanto os conhecimentos científicos para a proteção do meio 

ambiente - solidariedade, igualdade, parceria e cooperação. Especialmente após a ampliação 

da visão sobre o desenvolvimento, que desde a Conferência de Joanesburgo em 2002 passou a 

abranger a justiça social e a luta contra a pobreza. Segundo; a recorrente referência dos alunos 

à comunidade como o principal conhecimento construído através do PLA demonstra que este 

espaço foi o único lócus validado para ação dos alunos, como se a participação dos jovens só 

pudessem ocorrer nessa microesfera. Entendemos que o      privilégio a micropolíticas e a 

microesfera de ação não ocorre por acaso, principalmente depois que os “economistas e 

formuladores de política do desenvolvimento tornaram-se mais preocupados com decisões no 

nível micro, compreendendo seu papel crucial no crescimento da economia” (BIRD, 2004, p. 

3-4). Logo, o privilegiamento a micropolíticas e a microesfera de ação faz parte das 

estratégias da “nova pedagogia da hegemonia” em curso para a conformação dos sujeitos a 

uma prática política, na qual predomina a “pequena política” em detrimento da “grande 

política”, tornando oportuno o questionamento feito por Boron (2010): 

 

até que ponto é realista concebermos a existência e postularmos a necessidade de 

uma democracia de “alta intensidade”, protagonista ou participativa, sem 

estabelecermos as condições necessárias para sua materialização efetiva no espaço 

do Estado nacional? (BORON, 2010, p. 84). 

  

 Um dos documentos de origem da proposta pedagógica e filosófica do ProJovem
92

 

recomendava incentivar a participação maior dos jovens, desenvolvendo seu sentido de 

responsabilidade. Defendia que um contexto de participação favorece tanto o “aprendizado de 

conteúdos da educação para a cidadania quanto modifica mentalidades, incentivando o 

                                                 
92 Refiro-me ao documento entregue ao presidente Lula extraído do relatório síntese do “Projeto Juventude” 

desenvolvido pelo Instituto Cidadania, entre 2003 e 2004, já referendando neste trabalho. 
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engajamento social e comunitário. Em outras palavras, constrói e insere os jovens no espaço 

público” (INSTITUTO CIDADANIA, 2004, p. 28). A questão a ser respondida é: qual espaço 

público se refere, tendo em vista que no atual contexto, o espaço público como espaço da 

política está atravessado pela crise das instituições clássicas da política, pelo descrédito e 

desânimo da população. Ou ainda, trata-se da ocupação de um ativismo político, por meio de 

uma cidadania ativa
93

, de organização do trabalho frente à exploração do capital e/ou um 

ativismo civil, voltado para a solidariedade social, pautado na responsabilidade social com as 

“questões sociais”? 

 Durante os três anos da pesquisa empírica percebemos que o ProJovem Urbano não 

tem causado impacto nos jovens sobre a participação no processo democrático. A 

“participação cidadã” fomentada pelo programa apresenta um caráter paliativo, mediatizado 

pela aparente participação dos alunos na esfera local, não os estimulando a participação nos 

espaços decisivos e decisórios da sociedade, ainda que “no âmbito do programa a ação 

comunitária visa a contribuir para o desenvolvimento de potencialidades e aquisições que 

resultem no exercício de uma cidadania ativa” (BRASIL, 2005, p.18).  

 No entanto, mais do que levar os jovens a desenvolver a cidadania ativa – que para o 

programa “significa se envolver diretamente em ações voltadas para garantir e conquistar 

novos direitos sociais para toda a coletividade” (Ibid, p. 121) - as ações comunitárias 

cumprem a função ideológica de canalizar as atenções dos indivíduos para ativismos 

imediatistas que lhes são apresentados como participação, levando-os a deixarem de 

reivindicar por uma participação real na orientação e determinação dos destinos da cidade, na 

configuração das estruturas sociais e de suas mudanças. Isto porque, concordando com Boron, 

um modelo participativo só é tolerável por parte da burguesia no plano local (ainda que com 

resistências), pois para a cultura política dominante das chamadas democracias latino-

americanas, a política é um assunto para as elites e não para povos mobilizados, e “a 

cidadania deve moderar suas ânsias de participação: comparecer para votar e abster-se de 

imiscuir nas transações e maquinações realizadas por políticos e governantes” (BORON, 

2011, p. 291/92).  

 Consideramos como algo extremamente positivo as variáveis que compõem a 

concepção de capital social de Putnam - participação, solidariedade e cooperação - para a 

construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Reconhecemos que a participação traz 

                                                 
93

 Aquela que institui o cidadão como portador de direitos e deveres, atribuindo-lhe o papel criador de novos 

direitos. A cidadania é assim definida pelos princípios da democracia: significa necessariamente conquista social 

e política pela participação na vida pública (CHAUÍ, 1984). 
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contribuições importantes para o processo formativo do jovem, possibilita a formação de 

valores e de atitudes cidadãs que permitem os jovens conviverem de forma autônoma. Com 

efeito, queremos uma sociedade onde os indivíduos reconheçam as diferenças e a positividade 

que há nas diferenças de ordem biológica e cultural (gênero, etnia, sexualidade, regionalidade 

etc). Por isso, com base nas falas dos jovens transcritas acima, consideramos louvável a escola 

levar os alunos a “aprender a conviver com as pessoas” e a “respeitar os outros e a natureza”. 

Tal como já discutimos, discordamos, porém, da função que é dada a participação, 

solidariedade e cooperação na nova sociabilidade capitalista, isto é, como estratégias para 

camuflar e impedir o conflito de classes e de desvincular o agravamento das desigualdades 

econômica e social, entre indivíduos e países, e da questão social tanto das opções políticas da 

burguesia brasileira como da natureza do modo de produção capitalista.   

A participação e demais princípios da democracia participativa tornaram-se estratégias 

para a boa governança e a coesão social, a partir dos ajustes empreendidos na virada do 

milênio a fim de enfrentar os riscos que se punham ao sistema da capital e garantir o processo 

de acumulação de riquezas das classes dirigentes e dominantes. Entretanto, ao mesmo tempo 

em que a participação é usada para a defesa do capitalismo, como prescreve a ideologia do 

capital social, pode também ser uma arma para a sua superação. Para esta finalidade, a 

participação política pressupõe uma intervenção direta dos agentes sociais na busca de exercer 

poder sobre as decisões políticas em seus vários níveis, não apenas o local, como também o 

regional e o nacional, envolvendo questões que ultrapassem a satisfação de seus interesses 

diretos e imediatos.  

 

 

5.3.2 Educação, Participação e os Desafios do PLA: entre a emancipação e o conformismo 

 

  

 Apesar das condições de infra-estrutura não muito favoráveis e compreendendo que a 

mudança de idéias, comportamentos e atitudes não ocorre no período de curto prazo, 

acreditamos ser possível que um processo educativo determinado possa contribuir para a 

compreensão dos jovens da real necessidade de uma participação que ultrapasse as questões 

do cotidiano. Para isso é preciso que o educador tenha vontade política de querer fazê-lo, 

posto que este processo educativo requer não simplesmente capacidade técnica e científica, 

mas, principalmente, compromisso político com os interesses dos trabalhadores. Em outras 

palavras, é preciso que o educador se constitua num intelectual orgânico dos trabalhadores; 
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organicamente vinculado às aspirações da classe subalterna, tendo por objetivo fazer com que 

os jovens participantes do programa enriqueçam e elaborem sua cultura, ultrapassem o senso 

comum e reconheçam sua história, seu lugar de classe, suas potencialidades e desejem uma 

nova vida e uma nova realidade. Com base em Gramsci, 

 

O que é relevante é o nascimento de uma nova maneira de conceber o homem e o 

mundo, e que essa concepção não mais seja reservada aos grandes intelectuais, mas 

tenda a se tornar popular, de massa, com caráter concretamente mundial, 

modificando (ainda que através de combinações híbridas) o pensamento popular, a 

mumificada cultura popular. (GRASMCI, 2006, p. 264) 

 

Mas para que as mudanças na sociedade sejam duradouras, Gramsci ressalta a 

necessidade de modificar o “panorama ideológico” de uma época; a necessidade de haver 

mudanças na cultura dos homens e mulheres do povo, isto é, na sua concepção de mundo, 

crenças, supertições e desejos. Neste processo o autor enfatiza a importância do vínculo do 

intelectual com a massa, uma vez que “uma massa humana não se distingue e não se torna 

independente “para si” sem organizar-se, e não existe organização sem intelectuais, isto é, 

sem organizadores e dirigentes” (GRAMSCI, 2006, p.104). Portanto, as massas necessitam 

dos intelectuais, dos organizadores e dirigentes para promoverem sua elevação cultural, daí a 

necessidade de se “trabalhar na criação de elites de intelectuais de novo tipo, que surjam 

diretamente da massa e que permaneçam em contato direto com ela” (Ibid., p.110). 

Principalmente se considerarmos, com base no autor, que uma das mais importantes funções 

do Estado é elevar a grande massa da população a um determinado nível cultural e moral que 

corresponda às necessidades de desenvolvimento das forças produtivas e aos interesses das 

classes dominantes, sendo a escola (junto com os tribunais) uma das atividades estatais mais 

importantes para este fim.  

A escola, um dos aparelhos de hegemonia presentes na sociedade civil, não cumpre 

unicamente a função de elaborar e difundir a ideologia dominante. Constitui-se também em 

lócus de produção e difusão de contra-ideologias, desempenhando, assim, um papel 

importante na luta contra-hegemônica do capital. Gramsci, Luckas, Mészaros e Freire, apesar 

de distintas perspectivas epistemológicas, reconhecem a importância da educação e do 

educador para a construção da consciência crítica que conduza os homens à superação do 

senso comum, ainda que esta consciência não seja construída somente no espaço escolar e sim 

nas múltiplas relações sociais os quais vivenciam. O papel do educador é importante, pois 

pode ajudar os jovens a politizarem as ações no sentido de ir além do que está posto. Se não 

se politiza as ações, dificulta-se o processo de construção do que Gramsci chama de 
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“consciência superior”, a consciência crítica do (seu) mundo, da (sua) própria historicidade e 

de que faz parte de uma força social (consciência política) - passo importante para a 

transformação social e para ação política revolucionária em vista à superação do sistema 

capitalista.  

Afirmar isto, no entanto, não significa conceber a escola como “a” alavanca da 

transformação social; dar a ela uma responsabilidade e papel que não são exclusivamente 

seus. Como salienta Mészaros (2005, p.45), já que a educação formal não é “a força 

ideologicamente primária que consolida o sistema de capital, não se pode esperar que a 

escola, por si só, seja capaz de fornecer alternativa emancipadora radical”. Reconhecer os 

costumes e práticas sociais de um determinado grupo (e mesmo de uma época) como 

obstáculos para uma efetiva participação não significa que a educação escolar por si só seja 

suficiente para superar tais obstáculos, até mesmo uma proposta educacional que tem por 

finalidade a formação integral dos sujeitos, como é o caso do ProJovem Urbano. Tampouco 

negar sua contribuição. 

 Nesta perspectiva, o PLA não é avaliado como exitoso se o “desafio” (problema) pelo 

qual foi elaborado foi ou não solucionado, porque a resolução dos problemas ali expressos 

depende de correlação de forças políticas e de burocracias governamentais que na maioria das 

vezes ultrapassam o período de execução do programa. O objetivo é que com a experiência 

adquirida os alunos aprendam a organizar-se e a trabalhar em grupo com vistas à solução dos 

problemas locais. Como afirmam os elaboradores do programa, o desafio de materializar o 

PLA é lançado nas mãos dos próprios jovens e não é muito diferente do que defende o Banco 

Mundial (2002, p.12), para quem “os pobres são os principais agentes da luta contra a 

pobreza”. Será este, então, um aprendizado que a educação para o desenvolvimento 

sustentável não pode se furtar?  

 Nossa hipótese era de que as experiências do PLA poderiam caminhar para uma 

direção contrária ao capital social, defendido pelos intelectuais orgânicos do capital. Poderiam 

contribuir para que os jovens aprendessem os mecanismos e as instâncias de elaboração de 

políticas públicas e as correlações de forças presentes neste processo; refletissem sobre os 

problemas da cidade e passassem a sentir-se responsáveis por ela, vislumbrando participar nos 

canais de participação da sociedade civil, como garantido na Constituição. Ou então, como 

reza o programa, passassem a se interessar em “abrir novos espaços de participação 

comunitária, social e política que contribuam para democratizar e transformar a nossa 

sociedade” (BRASIL, 2005, p. 122). Em síntese, compreendessem que cidadania é um verbo 

de ação que se conjuga tanto no singular quanto no coletivo. Como este é um processo de 
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longa duração, que transcende ao tempo de execução do programa, acreditamos que a semente 

poderia ser lançada.  

 Ocorre que as aprendizagens não caminham para esta direção devido a múltiplas 

mediações. Nas três cidades investigadas, os esforços com o PLA foram feitos até a 

apresentação pública, negligenciando-se o momento da execução e da avaliação. Em alguns 

casos, a execução simplesmente não ocorreu. Em outros, ocorreu ao final do programa, de 

forma improvisada, sem seguir as etapas/ações definidas pelo grupo. Nestes casos, o 

agravante é que o processo de politização das ações é negligenciado, ou seja, os jovens não 

são levados a perceberem as determinações sócio-históricas da realidade cotidiana. O 

educador perde a oportunidade de na própria ação, na práxis, buscar as reflexões sócio 

históricas dos problemas, de modo a criar condições para que novas ações, ainda que simples 

e mesmo da ordem do imediato, possam ser geradoras de outras tantas ações na direção dos 

problemas fundamentais da população.  

 O momento da avaliação dessas ações é também pouco valorizado pelos educadores, 

inclusive de Participação Cidadã. Com base nas questões propostas no material didático 

(Caderno do PLA), esta última etapa (avaliação e registro do processo percorrido) é o 

momento em que se busca conduzir os jovens às reflexões sobre: 1) as principais dificuldades 

da participação de jovens na realização de ações coletivas; 2) o sentido da participação cidadã 

sobre os direitos de cidadania dos jovens; 3) as ações prioritárias de políticas públicas, 

programas ou projetos para a juventude na realidade em que vivem; além de 4) solicitar as 

sugestões para dar continuidade à atuação social e à participação dos jovens em ações 

coletivas de interesse público (CADERNO DO PLA/PJU, 2008).  De modo geral, esta etapa 

visa levar os jovens a aprender com os próprios erros e avaliar suas potencialidades de 

eficácia. 

Nas cidades investigadas esta etapa não chegou a ser realizada. Entendemos que 

negligenciar a politização das ações e a avaliação de todo o processo dificulta os alunos a 

desvendarem a filosofia que está contida “em todo sistema de crenças, supertições, opiniões e 

modos de ver e de agir” (GRAMSCI, 2006, p. 93), ou melhor, que os alunos cheguem ao que 

Gramsci denomina “momento da crítica e da consciência” - a consciência crítica que os 

conduza a superação do senso comum.  Dificulta os alunos percebam que fazem parte de uma 

força social.  

Decerto, deve-se acrescentar que o sucesso de um programa federal depende das 

formas de inserção e do grau de institucionalidade na política municipal, bem como as formas 

de apropriação da proposta pelas administrações municipais, as condições materiais e os 
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recursos humanos ofertados para sua realização. 

Portanto, as trocas dos educadores de “Participação Cidadã” durante a execução do 

programa, o ínfimo tempo de aula destinado a esta disciplina no currículo (uma hora 

semanal), o não entendimento por parte dos educadores dos efetivos propósitos e potencial do 

PLA, as precárias condições de infra-estrutura e de logística para a realização das aulas, além 

das subjetividades produzidas pela “sociedade da descartabilidade” são mediações a serem 

consideradas para o resultado da presente pesquisa: 48% dos jovens concluintes do programa 

em 2010 e 2011 consideram a Participação Cidadã uma disciplina desnecessária. Para 68% 

dos alunos o PLA é mais uma “obrigação” do currículo a ser cumprida e cerca de 95% dos 

alunos não se sentem “mobilizados” para ações políticas coletivas após o término do 

programa.   

Como vimos, esta não era a expectativa que os educadores nutriam em relação aos 

objetivos da Participação Cidadã e do PLA ao iniciarem o programa. Como bem expressa o 

depoimento de uma educadora do Guarujá, em 2009: 

 

O que se espera é que os alunos carreguem para o cotidiano deles depois do 

ProJovem o aprendizado adquirido nas aulas de Participação Cidadã e nas 

experiências do PLA; que coloquem em prática com ações comunitárias dirigidas 

por eles. 

 

Como o resultado da pesquisa apontava para um comportamento político dos jovens 

diferente da expectativa inicial, procuramos perceber, na ótica dos educadores, quais foram as 

aprendizagens construídas pelos alunos através da Participação Cidadã e do PLA. Se ao 

finalizar o programa perceberam mudanças no comportamento dos jovens em relação à 

política e à constituição de uma nova cultura participativa.  

Para uma minoria dos educadores (20%) é compreensível o fato de que 48% dos 

jovens considerem a Participação Cidadã uma disciplina desnecessária e de não ter sido capaz 

de provocar grandes mudanças, no sentido de incentivá-los a participação em movimentos ou 

organizações na luta pela garantia dos direitos. Para eles, 

 

na prática, a Participação Cidadã não consegue atingir seus objetivos totalmente 

porque a forma como o ProJovem inclui a disciplina, com apenas 45 minutos 

semanais, é insuficiente para o despertar pleno e perpétuo dessa vontade de 

transformar sua sociedade e sua própria vida... A Participação Cidadã precisa 

urgentemente ser remodelada para que sua função não seja uma chama que se acende 

em cada aluno e que se apaga ao final do curso (Educador, São Vicente, 2010) 

 

Em apenas 45 minutos semanais fica difícil fazer com que os objetivos da Participação 

Cidadã se realizem cem por cento. Esse tempo deveria ser maior. Isso, com certeza, 

faria com que os jovens ficassem mais certos do quanto participar é importante 
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(educadora , Palmas, 2011).  

 

Foram poucos os momentos de participação cidadã dos jovens durante a execução do 

ProJovem, justificadas pelas constantes mudanças de educadores de Participação 

Cidadã e pela pouca compreensão dos educadores das outras áreas dos propósitos 

dessa disciplina. (Educador, Guarujá, 2011) 

 

A destinação de uma hora semanal para a Participação Cidadã (que se transforma em 

45 minutos no horário noturno) pode estar perfeitamente coerente com a finalidade do 

programa: em vez de possibilitar o despertar pleno da vontade de transformar a sociedade, 

contribui para difundir os valores necessários à nova sociabilidade do capital. Contudo, para 

outros educadores, apesar das inúmeras dificuldades vivenciadas durante a execução do 

programa, mudanças significativas ocorreram com os jovens no sentido de possuírem uma 

atitude crítica e reivindicativa, como é possível observar nos depoimentos abaixo. 

 

É perceptível que alguns alunos no decorrer do programa tiveram uma mudança 

significativa em relação à lutar um pouco mais por aquilo que querem realmente. 

Um dos exemplos que posso citar foi quando em um determinado núcleo a diretora 

da escola não liberou o uso da internet para que os alunos pudessem ter as aulas 

propostas no guia de estudos da disciplina de informática. Após várias tentativas de 

diálogo em vão, os alunos decidiram fazer um abaixo-assinado pela liberação da 

internet e encaminharam o documento para a Secretaria de Educação. Acho que isso 

pode mostrar a participação e união deles para conseguirem o que é direito deles. 

(São Vicente, 2010) 

 

Ao longo do programa vi os alunos questionarem certas atitudes da própria 

coordenação municipal do programa e para mim isso foi muito significativo. Por 

outro lado, a coordenação tenta abafar os questionamentos feitos pelos alunos, o que 

prova o quanto a idéia de “abafar” é uma constante nesta cidade e todos aceitam. 

(Guarujá, 2011) 

 

Mesmo que seja pequena a Participação Cidadã conseguiu semear uma semente 

dentro dos jovens, tornando-os questionadores... o programa tem um poder muito 

grande de formar jovens pensantes.(São Vicente, 2010) 

 

O ProJovem foi uma porta de transformação na vida de muitos jovens. (Palmas, 

2011) 

 

 Os educadores, ao enfatizar as mudanças ocorridas com os jovens ao longo do 

programa, percebem que ao provocar essas mudanças, eles também são modificados, seja no 

aspecto pessoal e profissional, seja em relação à imagem dos jovens e a própria concepção de 

juventude.  

 

O olhar que eu tinha dos jovens antes de participar do ProJovem era vê-los como um 

ser fútil, rebelde e sem valores morais. Tendo a oportunidade de realizar esse novo 

trabalho, descobri jovens que pensam, agem e que só precisam de uma oportunidade, 

direção e abraço para então se descobrirem como seres ativos em uma sociedade 

desafiadora. (São Vicente, 2010) 
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Pensei que fosse encontrar jovens sem perspectiva de vida, manipulados e sem ideais, 

mas a realidade encontrada não foi essa, pois lidamos com jovens que sonham com 

uma realidade melhor e que buscam seus ideais, mas que na sua maioria, infelizmente, 

são desesperançosos devido ao preconceito da sociedade. (São Vicente, 2010)  

 

Como tudo que é novo causa certo estranhamento, me questionei várias vezes como 

seriam esses alunos, quais suas expectativas e também se eu estava pronta para 

enfrentar esse desafio, pois a imagem que eu tinha do desconhecido me assustava 

muito. Com o passar do tempo percebi que não existe o aluno ideal e sim pessoas 

diferentes, mas que têm o mesmo direito de aprender. Entendi com esses jovens o que 

é ser excluído e entendo a importância de incluir, trazendo-os de volta ao convívio 

social, resgatando sua auto-estima. (São Vicente, 2010) 

 

Além da mudança no que concerne à auto-estima e aos comportamentos inadequados 

de alguns jovens, ainda que vivam uma dura realidade, os educadores também ressaltam o 

desejo dos jovens em contribuir em prol de uma realidade melhor, mas que “lhes faltam 

condições de posicionamento e oportunidades”. O ProJovem Urbano cumpre assim o papel 

socializador próprio de um programa de inclusão. E isto deve-se à relação horizontal que é 

estabelecida entre educador e aluno, o diálogo intergeracional, o que propicia não só a 

reflexão por parte dos educadores sobre as dificuldades cognitivas  dos discentes e a busca por 

novos métodos que garantam as aprendizagens, mas também o desenvolvimento de 

competências não cognitivas, como a elevação da auto-estima dos alunos e a manifestação de 

afeto entre ambos, aspectos considerados pelos educadores como fundamentais no processo 

educativo, como pode ser observado nos depoimentos abaixo. 

 

Achava que o fato de sua posição social ser inferior não afetasse tanto seus 

sentimentos. Essa é uma das coisas que eu achava que esses jovens não tivessem, essa 

falta de carinho para com o próximo. Mas com o passar do tempo, com a convivência, 

hoje eles conseguem transpor bem mais esses sentimentos para com os colegas e 

educadores... Hoje consigo ver em seus olhos esses sentimentos que antes pareciam ter 

medo de expor (São Vicente, 2010). 

 

Não imaginava que esses jovens fossem tão carentes emocionalmente... O carinho e a 

amizade que eles têm conosco é algo tão sincero e grandioso que jamais esperava de 

um aluno. (São Vicente, 2010) 

 

No terceiro ou quarto mês de Projovem houve uma mudança na minha maneira de 

entender e atender esses jovens. Começa a ter um retorno para além da relação 

educador e alunos; os laços entre nós se estreitam facilitando o meu entendimento 

sobre as dificuldades dos alunos. (Palmas, 2010) 

 

O espírito de solidariedade foi despertado, até mesmo em alunos que acreditavam que 

isso não poderia ocorrer consigo. (São Vicente, 2011) 

 

A idéia inicial nutrida pelos educadores de que através da Participação Cidadã “o 

professor poderia ampliar o senso crítico dos alunos, instigando-os a inúmeros 

questionamentos a respeito de seu posicionamento na sociedade”, como bem definiu uma 
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educadora de São Vicente, não corresponde com os resultados encontrados ao final do 

programa. No grupo focal que realizamos em 2012 com os jovens egressos de Palmas e São 

Vicente, ao questionarmos o que eles aprenderam com o PLA verifica-se uma mudança 

comportamental muito mais voltada para os valores da nova sociabilidade capitalista do que a 

constituição de um senso crítico capaz de colocar em xeque a desresponsabilização do Estado 

com os graves problemas sociais e de se perceberem como agentes de mudanças.  

Para os jovens, o que eles aprenderam com o PLA foi:  

 

Jovem A- cuidar da natureza e do meu bairro;  

Jovem B - conscientizar as pessoas de como cuidar e preservar o nosso meio 

ambiente;  

Jovem C - servir a comunidade em que vivo;  

Jovem D - conhecer melhor minha comunidade;  

Jovem E - que a comunidade pode fazer muito pela pessoa que precisa de apoio; 

 Jovem F - participar mais da comunidade; 

 Jovem G - é importante ajudar o próximo, me senti mais humana;  

Jovem H - colaborar com a população; as pessoas participaram e descobriram a 

solidariedade;  

Jovem I - são capazes de realizar o que querem;  

Jovem J - conviver melhor com outras pessoas;  

Jovem K - se sentir capaz de realizar alguma coisa importante para a sociedade, 

mesmo sem ter um diploma;  

Jovem L - o que significa participação cidadã. 

 

A partir das falas dos jovens quanto às aprendizagens adquiridas com as aulas de 

Participação Cidadã, ao cruzar os dados com o resultado de que 95% dos alunos não se 

sentem “mobilizados” para ações coletivas, poderíamos considerar que, do mesmo modo que 

as ações não contribuem para o fortalecimento dos movimentos sociais organizados, elas 

também não educam os sujeitos no sentido esperado pelos intelectuais orgânicos do capital. 

Demonstram, de certo modo, o não sucesso da ideologia do capital social na prática, embora 

se faça presente no discurso dos jovens e educadores, já que reconhecem a importância de se 

adotar uma postura mais solidária em sua vida social, seja ao “servir a comunidade em que 

vive”, “cuidar da natureza e do bairro”, seja ao entender “que a comunidade pode fazer muito 

pela pessoa que precisa de apoio”.  

Identificar as contribuições do programa quanto aos valores adquiridos e o 

reconhecimento de direitos e deveres por parte dos jovens não é algo fácil, devido às 

dificuldades de mensuração deste aspecto. Pois, assim como afirmam que aprenderam “o que 

significa participação cidadã”, a “participar mais da comunidade” e a “servir a comunidade 

em que vive”, ao mesmo tempo não participam de atividades políticas coletivas na 

comunidade em que vivem e nem fora dela. Apenas 5% dos que concluíram o programa 
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disseram se sentir “mobilizados” para ações coletivas, como movimentos ou organizações 

sociais. Entretanto, isso pode significar que para 95% dos alunos o ProJovem Urbano não 

conseguiu cumprir sua dimensão ético-político, qual seja, de educar os jovens para a nova 

cidadania, para a participação na perspectiva do capital social, já que, por vezes, os elementos 

da não-participação podem ser indicadores de resistência e, portanto, de participação. Como 

ressalta Souza (2010), as situações de não-participação, de apatia, ausência e indiferença 

podem se apresentar como os únicos caminhos que a população dispõe para dizer não a uma 

realidade que não aceita. 

As opiniões dos jovens refletem o modo como as ações comunitárias foram 

conduzidas e a maior tendência foi no envolvimento do jovem para a participação em ações 

voluntárias, como realizar visitas a creches, a asilos, realizar atividades de reciclagem, realizar 

campanhas em semáfaros etc. Do mesmo modo que consideramos os aspectos positivos nas 

variáveis do capital social, também entendemos que o voluntariado pode ser um passo 

importante para mobilizar e convocar a juventude, um campo aberto para o jovem 

desenvolver alianças sociais amplas e uma valorização contínua do seu papel na sociedade. 

Nossa crítica está na utilização e no sentido que são dadas a participação, a solidariedade e as 

ações voluntárias. Acarretam um deslocamento das responsabilidades do Estado com as 

questões sociais para o âmbito da sociedade civil e, no caso do ProJovem, para jovens 

(empobrecidos economicamente), individualmente ou em grupo.  

É consenso entre os autores de que as políticas de juventude não podem se limitar 

exclusivamente a uma dimensão de prestação de serviços; devem incluir a promoção da 

participação dos jovens no espaço público no intuito de fortalecer a democracia participativa, 

posto que na democracia a atuação do povo vai muito além do sufrágio. Constata-se que as 

políticas de juventude seguem essa orientação e como o ProJovem Urbano é uma ação da 

Política Nacional de Juventude, ela se concretiza por meio da Participação Cidadã, 

particularmente através das ações comunitárias. Mas o que vai determinar se a ação 

comunitária é utilizada como um instrumento de participação no sentido de uma cidadania 

ativa é a intencionalidade e a forma como é conduzida. Sendo pouco explorada a 

potencialidade política do conteúdo da “Participação Cidadã” e do PLA o que resulta é um 

modelo de ação comunitária disfarçada de participação e a formação do jovem para um 

ativismo acrítico. 

Mas se é por meio de operações de hegemonia que a civilização burguesa moderna se 

perpetua, como nos ensina Gramsci, torna-se imperativo instrumentalizar os subalternos na 

luta contra-hegemônica. Para isso, constitui estratégia fundamental a elevação cultural das 
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massas com vistas à formação de sujeitos críticos, capazes de romper com o senso comum e 

perceber a importância que tem a sua vontade e a sua atividade concreta na criação de si 

mesmo. Assim, entendemos que o papel dos educadores não é trabalhar a participação no 

sentido de um mero ativismo social acrítico ou de simples adaptação dos jovens às perversas 

condições da atual ordem econômica e social. Mas eis a questão: como formar para uma 

cultura política participativa, mobilizar os jovens do programa para ações coletivas, se eles 

próprios (educadores) não estão mobilizados? Como mobilizá-los para ações nos espaços 

decisivos e decisórios, se admitem não se interessar por política? Como desenvolver um viés 

crítico, se naturalizam a realidade social; se poucos a concebem como uma construção 

histórica, produto das ações humanas em coletivo? Como suscitar discussões aprofundadas se 

tem a mídia como o principal canal de formação? Como “elevar a cultura” dos jovens das 

camadas populares se acreditam, sem grandes questionamentos, nas idéias hegemônicas do 

senso comum?   

A compreensão restrita que a maioria dos educadores e coordenadores possui sobre 

política, seu comportamento não participativo em organizações coletivas e representativas, 

assim como o “boicote” dos gestores locais quanto ao estímulo à participação cidadã ativa dos 

jovens fazem com que pouco valorize (e potencialize) os novos comportamentos políticos da 

juventude, como, por exemplo, movimentos organizados através de atividades culturais. Sem 

ser efetivamente explorado o conteúdo político das ações do PLA e de outras ações do 

currículo, o programa pouco contribui para a passagem, na perspectiva gramsciana, do estágio 

“econômico-corporativo” - campo dos interesses individuais, corporativos e particulares - 

para o “ético-político” - esfera do interesse coletivo, da consciência universal. 

Mas será este o propósito do “bloco histórico” que compõe o governo Lula? Há 

interesse em criar programas educacionais que formem intelectuais orgânicos das classes 

trabalhadoras; sujeitos capazes de tornarem-se dirigentes, comprometidos político e 

ideologicamente com o rompimento do capitalismo dependente e o desenvolvimento 

“associado e subordinado”?  

Ao que aqui está exposto, decerto que não. Conclui-se que o ProJovem insere-se nas 

estratégias criadas pelos intelectuais orgânicos do capital – individuais e coletivos – para a 

manutenção da coesão social e governabilidade, no qual a educação adquire um novo papel, 

conforme expresso nas Políticas de Desenvolvimento do Milênio. Consciente ou 

inconscientemente, o fazer pedagógico desenvolvido ao longo do programa conduz-se no 

sentido atribuído à educação na proposta da terceira via, a de redistribuição de possibilidades, 

isto é,  
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potencializar as competências cognitivas dos trabalhadores que ainda se apresentam 

capacitados a ingressar e a se manter num tipo de mercado em constante 

transformação e instituir competências emocionais e morais naqueles que já não se 

enquadram nas condições específicas do trabalho globalizado, desenvolvendo o 

espírito de iniciativa e o cultivo do capital social como meio de gerar renovação 

econômica. (MOTTA, 2012, p.83) 

 

“Instituir competências emocionais e morais” e desenvolver “o espírito de iniciativa e 

o cultivo do capital social” traduzem-se na proposta do protagonismo juvenil presente nos 

programas educacionais das políticas de juventude em geral, e no caso do ProJovem Urbano, 

através das ações comunitárias. Todavia, o fomento ao associativismo com vistas à resolução 

de problemas comunitários não é algo novo no país. São estimulados pelas agências 

internacionais e executados pelo Estado principalmente quando a pauta desenvolvimentista 

torna-se prioritária na agenda governamental. Nas décadas de 1950 e 1960 as ações 

comunitárias foram recomendadas pela ONU e executadas no país pelos governos 

desenvolvimentistas através da política do “Desenvolvimento de Comunidade”. Na virada do 

século XXI voltam a ser recomendadas pelas agências internacionais por meio das Políticas 

de Desenvolvimento do Milênio, porque, assim como nas décadas de 1960 e 1970, a 

desigualdade e a pobreza voltam a ser ameaça ao capitalismo e o foco nas comunidades volta 

a ser concebido como estratégia para a manutenção da política desenvolvimentista. No 

entanto, a proposta agora não é centrar as ações no Estado, como era no “Estado 

desenvolvimentista”, e sim construir uma coalizão de classes nacionalista, que mobilize 

empresários, burocracia pública e trabalhadores em torno do desenvolvimentismo, como 

defende Bresser Pereira (2006), o que é possível através da relação de confiança entre as 

esferas pública e privada (Estado e sociedade civil). Através do desenvolvimento de 

consciência cívica e solidária dos indivíduos, o objetivo é administrar a pobreza sem onerar 

muito os cofres públicos, tornando-se, para isso, fundamental a retomada da cultura cívica, 

como defende Giddens. Para ele,   

 

 o governo, junto com a sociedade civil, desempenha um papel fundamental no 

processo de “renovação da cultura cívica”, podendo alterar o quadro de declínio 

cívico que vem se configurando no final do século, desde que atue diretamente em 

pequenos grupos, principalmente nos grupos mais pobres, estimulando o sentimento 

comunitário, no sentido de solidariedade em relação àqueles que têm preocupações 

semelhantes e que se juntam para empreender uma “jornada pela vida” (apud 

MOTTA, 2012, p.82). 

 

É neste contexto que podemos entender as propostas de protagonismo juvenil 
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expressas nos programas de juventudes em execução no governo Lula da Silva. No caso do 

ProJovem Urbano, a “cultura cívica” a ser desenvolvida significa formar os sujeitos para a 

aquisição de comportamentos solidários, sem levá-los a questionar sobre as determinações 

sócio-históricas dos problemas sociais e desonerando o Estado de suas responsabilidades. Esta 

desoneração fica evidente nas justificativas apresentadas em alguns PLAs, para quem as 

causas dos problemas apresentados, em maioria, referem-se à população “mal educada”, 

“desinformada” e/ou “acomodada”, ou então aos políticos que “não cumprem o que prometem 

em época de eleição”.  

As contradições não se manifestam automaticamente. Como expõe Florestan 

Fernandes (1975), elas dependem da ação inconformista, organizada socialmente, dos 

trabalhadores assalariados. No entanto, adverte o autor, os trabalhadores ao identificar-se 

material e moralmente com a “economia de consumo” e com as manipulações 

“desenvolvimentistas” dos setores privados, suas insatisfações projetam-se contra a pobreza e 

contra o padrão miserável de vida, que a ela se associa, não se convertendo em crítica às 

formas de produção capitalista. Em tais circunstâncias, as contradições emergem, de fato, mas 

elas têm outras origens, outro sentido e outras conseqüências. 

As ações comunitárias no currículo do Projovem Urbano, como bem expresso em seus 

objetivos, inserem-se no rol de estratégias das novas formas de governança necessárias para 

dar sustentação à política novo-desenvolvimentista centrada no consumo executada no 

governo Lula. Neste contexto, solidariedade e voluntariado são difundidos como sinônimos de 

cidadania, a exemplo da “Ação Global pela Cidadania” difundida pela emissora de TV de 

maior audiência no país. Não por acaso a concepção dos educadores e alunos do ProJovem 

Urbano das três cidades sobre cidadania, política e democracia se restrinja à perspectiva 

liberal, “em que ser cidadão é ter direitos e deveres” e lutar por eles em caso de violação.  

Desse modo, vive-se uma concepção dual de cidadania: enquanto para a classe 

detentora do capital, ser cidadão é ter voz e participação efetiva nos destinos da cidade e da 

nação, ter seus diretos garantidos e a certeza do Estado em garanti-los; aos trabalhadores, ser 

cidadão é estar incluído no mercado de consumo, é aquele que se conforma e naturaliza as 

desigualdades e injustiças sociais próprias do capitalismo, evita o conflito, reconhece a 

impossibilidade do Estado de se fazer presente em todas as esferas da vida pública e, 

consequentemente, busca por meios próprios ou por associações voluntárias a resolução dos 

problemas comunitários. Afinal, como defende a Cepal (2007), um dos comportamentos dos 

indivíduos que importa à coesão social é o da disposição para participar em espaços de 

deliberação e em projetos coletivos.  



176 

 

Frente ao que aqui foi exposto, e considerando que todo conhecimento é aproximativo 

da realidade, expressão histórica, mas não expressão em si da realidade, e com base nos 

objetivos do presente estudo e nas questões norteadoras, chegamos as seguintes conclusões: o 

potencial político das ações contidas no Plano de Ação Comunitário é pouco explorado pelos 

educadores, sendo conduzidas pela perspectiva do capital social. Ao associar cidadania à 

solidariedade e à resolução de problemas, a Participação Cidadã e as experiências vividas no 

PLA pouco contribuem para a construção de uma nova cultura política (no sentido 

gramsciano) e para o fortalecimento dos movimentos coletivos e organizados, sobretudo, 

porque a participação fomentada no programa orienta-se para a participação na esfera local e 

não no sentido de ampliação da política e criadora de novos direitos, de novos espaços 

participativos e comprometidos com a democracia participativa e a cidadania ativa.  

O ProJovem Urbano pouco contribui para a formação de cidadãos críticos (no sentido 

gramsciano) e participativos nos espaços de elaboração de políticas públicas, seja porque os 

educadores também pouco se interessam por política, seja porque não vislumbram a 

possibilidade dos jovens tornarem-se dirigentes, por entenderem o campo da política como 

algo reservado a poucos privilegiados. Os educadores, ao fazerem a associação entre a 

consciência crítica dos alunos e o fato deles agora possuírem noções maiores sobre seus 

direitos, contribuem para a síntese de que “no Brasil, em grande medida, a consciência da 

classe trabalhadora confunde-se com a consciência do direito a ter direitos” (BRAGA, 2012, 

p.16), conforme epígrafe no início deste capítulo.  

O ProJovem Urbano – integrando-se aos programas sociais de alívio a pobreza de viés 

emergencial e contribuindo para a política de “melhorismos” - atua como instrumento para a 

conformação dos jovens as restrições do mercado de trabalho e contenção da desigualdade em 

patamar sustentável, ao produzir certo consentimento daqueles que não se enquadram nas 

condições do mercado de trabalho globalizado.  

Ao chegarmos a essas considerações, não significa que avanços não tenha havido, que 

a experiência do programa não tenha provocado alguma mudança nos jovens e educadores; 

que novas aprendizagens em relação à política e a compreensão do seu papel político-social 

não tenham ocorrido. Pois como nos ensina Thompson (1981), homens e mulheres não 

recebem totalmente submissos as normatizações. Não são robôs programados para obedecer. 

Reagem de diferentes maneiras as determinações vindas de cima; geram contradições e abrem 

novas possibilidades. Afinal, “homens e mulheres são racionais, refletem o que acontece a 

eles e ao seu mundo, não havendo nenhuma forma de ser social independentemente de seus 

conceitos e expectativas organizadores” (Ibid., p. 16). Logo, a experiência não surge sem 
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pensamento, posto que o ser social não é um objeto inerte e a consciência social um recipiente 

passivo de “reflexões”. Daí, para o autor, as experiências não são apenas vividas e percebidas, 

mas também modificadas. Ao mesmo tempo em que são determinadas (limitadoras), são 

vividas e abrem possibilidades de uma consciência, podendo vir a adquirir feições classistas, 

na resistência e nas escolhas de homens e mulheres (2001, p. 260). 

Assim, acreditar que “a realidade concreta estabelece, ela mesma, um campo concreto 

de possibilidades, que nunca são nem infinitas e nem sequer muito grandes” (TONET, 2005, 

p. 137) nos impinge considerar que as experiências vividas no ProJovem Urbano provocam, 

por menor que sejam, modificações nos sujeitos, a exemplo dos educadores, que ao refletirem 

sobre sua trajetória no programa defendem a dimensão transformadora - pessoal e 

profissional. Salientam a mudança ocorrida consigo tanto nos aspectos metodológicos e 

didáticos, quanto na concepção de “ser educador(a)”, de cidadania e a dimensão política da 

prática docente, especialmente quando destina-se a classe trabalhadora. Como afirmam os 

educadores do programa, 

 

Fazer parte do ProJovem me faz sentir cidadã, pois a minha ótica modificou 

referente à valorização da vida como um todo (Palmas, 2010). 

 

Sinto-me plenamente realizada como educadora deste programa. Acredito que hoje 

sei efetivamente o significado de ser educadora; de ser cidadã com desempenho dos 

meus deveres em relação a estes jovens, que hoje estão tendo mais uma 

oportunidade de estudo. Trabalhar no ProJovem é desafiador. (São Vicente, 2010). 

 

Como educadora também aprendi muito ao longo do programa, foi nele que conheci 

um pouco mais sobre a cidade em que vivo, onde posso efetivamente colocar em 

prática e cobrar meus direitos como cidadã. E ainda foi nele que tive a experiência 

de trabalhar de forma diferente do que estava acostumada em sala de aula (São 

Vicente, 2010). 

 

A maior experiência não foi a de desenvolvimento de um conteúdo proposto, mas 

sim a de repensar, aprender a reaprender atuar com finalidade de verdadeiras 

mudanças em prol da coletividade (são Vicente, 2010). 

 

Ainda que as experiências vividas no ProJovem Urbano tenham provocado algumas 

mudanças nos sujeitos, conforme relato dos educadores, elas não se tornaram “experiências 

modificadas”, isto é, não lograram êxito no sentido de possibilitar aos jovens (e também aos 

educadores) uma consciência crítica que possa vir a adquirir feições classistas, com vistas a 

fortalecer os movimentos sociais organizados. O modo como o PLA foi conduzido nas 

cidades investigadas não conseguiu formar os jovens para “participar de processos e 

instituições que caracterizam a vida pública”, conforme um dos seus objetivos.  



178 

 

Entretanto, é preciso compreender a atual baixa participação política dos jovens (da 

sociedade, de modo geral) e seu baixo interesse em participar das instituições que 

caracterizam a vida pública como uma construção histórica, fruto da correlação de forças e 

determinada por múltiplas mediações. Trata-se de um fenômeno ocorrido em diversos países 

da América Latina e não somente no Brasil, fruto da corrupção protagonizada por políticos e 

governantes, da exacerbação do individualismo, das desigualdades e da pobreza no contexto 

do capitalismo globalizado, que justifica nossa condição de capitalismo dependente.  

Portanto, as aulas de Participação Cidadã não são suficientes para a construção da ação 

política dos jovens (criadora de novos espaços de participação e de novos direitos), porque o 

processo de constituição da cidadania é cultural, construído no coletivo, através da tradição do 

grupo o qual o sujeito está inserido. Dezoito meses não são suficientes para “alterar” a 

consciência dos jovens sobre a coletividade e seu posicionamento na sociedade. Trata-se de 

um processo de longa duração, maior que o período de execução do ProJovem Urbano e até 

mesmo maior que os limites da presente pesquisa.  

 Portanto, o ProJovem Urbano é uma etapa de um amplo processo de formação os 

quais jovens e educadores estão envolvidos, como bem expõe uma educadora do programa: 

 

Vejo que os nossos alunos conseguem ter um olhar mais crítico para certos aspectos 

que permeiam suas vidas... Este foi apenas um passo, mas há muitos para serem 

dados diante do comodismo instituído durante anos de suas vidas e fomentado na 

população desta cidade pelos governantes ao longo de décadas (Guarujá, 2010). 

 

 Os resultados da pesquisa aqui expostos - frutos da construção histórica, das 

correlações de forças e de múltiplas determinações (objetivas e subjetivas) - não se alteram no 

ritmo que gostaríamos. Todavia, atuar em prol da transformação da realidade aqui apresentada 

constitui um grande desafio aos educadores que trabalham na perspectiva emancipatória
94

, 

especialmente por estarmos cientes da sutileza e do refinamento dos mecanismos de 

dominação e alienação utilizados pelos intelectuais orgânicos do capital para o conformismo 

da grande massa à nova sociabilidade capitalista neoliberal. Somente a partir da materialidade 

concreta e não idealista – os jovens como são e não como deveriam ser – e a partir das 

determinações sócio-históricas da realidade cotidiana, educadores poderão criar mecanismos 

que levem os jovens a ações inconformistas e organizadas em prol da transformação da ordem 

capitalista.  

É preciso salientar, porém, que há um grupo de jovens que reconhece as ações do PLA 
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 Aqui entendida como uma “forma de sociabilidade que tem por característica fundamental o domínio dos 

homens sobre o processo histórico” (TONET, 2005, p. 154). 
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como uma experiência valiosa, construtora de uma consciência crítica e política, fazendo-os 

enxergar de outra maneira sua realidade social e levando-os a se reconhecerem sujeitos 

históricos; agentes de mudanças. Esses jovens podem estar mensurados nos 5% dos 

concluintes do programa que afirmaram estar motivados a participar de ações coletivas por 

reconhecer a necessidade de fortalecer os movimentos sociais, ou mesmo, nos 95% dos jovens 

que disseram não se sentirem mobilizados para a participação social e política em 

organizações coletivas, já que ao mesmo tempo não se sentem mobilizados para agir na 

perspectiva do capital social. 

Portanto, o resultado desta tese aponta que a principal contradição não se encontra no 

caráter híbrido do programa, expresso no seu projeto político-integrado, quando defende a 

formação para uma cidadania ativa e ao mesmo tempo “o desenvolvimento de habilidades que 

facilitem a adaptação dos jovens às mudanças na realidade da organização do trabalho e da 

vida na sociedade” (BRASIL, 2008, p. 39). A contradição principal reside na realidade vivida 

por esses jovens, em que dada à precariedade da sua existência e das relações de trabalho na 

garantia da sobrevivência diária, a participação social e política deixam de ser uma prioridade.  

Sendo o ProJovem um dos agentes do projeto novo-desenvolvimentista centrado no 

consumo, projeto este não orientado para o rompimento da heteronomia e da condição de 

capitalismo dependente do país, ele pouco contribui para a formação de uma consciência 

crítica no sentido de colocar em xeque as causas estruturais das mazelas sociais vividas por 

milhões de trabalhadores - o sistema capitalista de exploração e expropriação. O programa, 

enquanto produto de contradições gera novas contradições, isto é, cria melhorismos,  contribui 

para a letargia dos subproletariados, mas ao mesmo tempo demonstra que os mecanismos da 

conformação não estão logrando os êxitos esperados. Evidencia, portanto, ainda estar em 

aberto o campo de disputa aos educadores críticos que atuam na perspectiva de uma formação 

humana, emacipatória e anticapitalista.  E com isso, a necessidade urgente da construção de 

projetos contra-hegemônicos, sobretudo, por encontrarmos no programa, jovens que não se 

deixam seduzir pelo novo “canto da sereia” instituído pela nova sociabilidade do capital. 

Ainda que seja uma minoria, esses jovens existem e são eles que nos alimentam e nos mantém 

na luta. 
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CONCLUSÕES. 

 

 

O objeto das preocupações marxianas é o homem concreto, integrado a sociedade e 

construtor da história. Desse modo, pensar na formação humana é pensar o homem enquanto 

processo e constructo histórico-social; concebido como bloco histórico – estrutura e 

superestrutura. É pensar nas condições materiais de existência dos indivíduos e na 

subjetividade como elemento desta materialidade. Compreender que atitudes, opiniões, 

julgamentos são frutos também das relações sociais, logo, não são leis, decretos ou programas 

que por si mudam concepções de mundo e comportamentos políticos. Neste sentido, além de 

estudar as políticas, correlações de forças e os interesses que elas expressam, faz-se necessário 

refletir sobre os sujeitos para quem elas se destinam. Talvez, assim, possamos entender o que 

é ser jovem trabalhador hoje e quem são os jovens trabalhadores de hoje.   

A realidade concreta vivenciada cotidianamente pelos jovens participantes do 

ProJovem Urbano não difere muito da realidade dos trabalhadores brasileiros. Percorridos 

quase duas décadas, perdura-se algumas determinações descrita por Pochmann (2004) no 

início deste milênio. A elevação da escolaridade não tem sido acompanhada pelo aumento da 

renda e os postos de trabalhos mais nobres e de melhores qualidades (e que exigem maiores 

níveis de escolaridade) acabam sendo preservados aos mais ricos. Para Braga (2012) isso é 

decorrente do projeto novo desenvolvimentista que, por basear-se no consumo, deflagrou um 

aumento das taxas de emprego nos postos de trabalho baratos.   

Nas entrevistas realizadas com esses jovens percebemos que são muitas as razões que 

os levam a procurar o ProJovem Urbano, dentre elas, a necessidade de aumento de 

escolaridade como fator de inserção produtiva; a chance de finalizar mais rápido o ensino 

fundamental e a oportunidade de aliar ensino fundamental e a qualificação profissional. Os 

jovens concluintes do programa nos mostram, face aos inúmeros desafios enfrentados na sua 

dura realidade, que a escola continua sendo reivindicada pelos trabalhadores, reconhecida 

como importante espaço de aprendizagem e condição fundamental para inserção no mercado 

de trabalho. Ao conceber a relação linear entre educação e trabalho, demonstram o peso da 

ideologia do capital humano na concepção de mundo dos trabalhadores.  

Por outro lado, é grande a evasão do programa, apesar da boa relação que há entre os 

jovens e os professores e de aprovarem a metodologia e a proposta curricular. Comparando 

com o número de inscritos no início de cada entrada, nas cidades pesquisadas, em torno de 15 

a 20% chegam ao final dos 18 meses. Segundo o Relatório Parcial de Avaliação (2008), cerca 
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de 50 % dos jovens que se matricularam no ProJovem original não concluíram o curso. Este 

índice, além das razões já apresentadas neste trabalho, também reflete o significado que a 

escola possui para alguns jovens em condições de risco social. Para alguns deles a escola não 

representa um caminho para assegurar sua existência imediata e/ou futura, tampouco um 

caminho de ascensão social. Sustentam sua argumentação exemplificando com nomes de 

personalidades das áreas do esporte, da arte, da televisão, da política que ascenderam 

econômica e socialmente sem, necessariamente, possuírem alta escolaridade
95

.  

É positiva a existência de programas como o ProJovem Urbano que visa oferecer aos 

jovens de 18 a 29 anos de idade a conclusão do ensino fundamental, formação inicial para o 

mundo do trabalho e o engajamento em ações coletivas de interesse público. Positivo, porque 

impacta na possibilidade de redução da condição de risco social de alguns jovens ao retirá-los 

do alinhamento com o tráfico, como ressaltam os educadores e coordenadores do programa – 

o que vai ao encontro de algumas pesquisas, como a de Bison (2010), que apontam que a 

vulnerabilidade juvenil no que se refere à ausência escolar exerce influência sobre a 

ocorrência de homicídios na faixa etária de 15 a 29 anos, o que leva a autora recomendar a 

criação de programas educacionais focalizados nas crianças e jovens, grupos mais propensos 

ao crime(!). Nesta perspectiva, o alto índice de evasão do programa informado acima é um 

dado importante a ser considerado, pois coloca em xeque a credibilidade que essas ações 

geram junto ao público a que se destinam e se podem representar, de fato, uma oportunidade 

concreta de inserção profissional e de continuidade de estudos. Coloca em xeque também o 

retorno social, tendo em vista o volume de dinheiro público nele investido versus as 

fragilidades no monitoramento.  

A evasão não é um fato exclusivo do ProJovem Urbano, mas da Educação de Jovens e 

Adultos como um todo, o que impõe a necessidade de se repensar as políticas públicas para 

esta modalidade da educação básica e a forma como tem sido oferecida aos trabalhadores. 

Quanto ao ProJovem Urbano, por tratar-se de um programa experimental, há a necessidade de 

também rever a forma como se organiza estruturalmente, pois acaba reproduzindo o modelo 

da escola burguesa e, por conseguinte, algumas mazelas da EJA em relação ao horário, 

frequência e avaliação. Ao funcionar por 18 meses ininterruptamente, sem muito considerar 

as questões sazonais e específicas dos municípios, assim como as condições reais de 

existência do jovem trabalhador na nova configuração do mundo do trabalho, contribui para a 
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frequência irregular e evasão dos jovens no programa. Exemplo: a maior oferta de trabalho 

temporário e informal dada aos jovens no período do verão, período de alta temporada de 

turistas nas regiões de praia, como Guarujá e São Vicente.  

Na exposição feita ao longo deste texto fica tangente a discussão sobre o atual papel da 

escola destinada aos trabalhadores após as reformas realizadas na virada do milênio. Refletir o 

tipo de escola que é oferecida a classe trabalhadora, não só no que tange aos interesses 

produtivistas e econômicos a qual se vincula, mas a sua dimensão política. Ainda que os 

Projetos Políticos Pedagógicos das escolas expressem que objetivam a “formação de um 

cidadão crítico, questionador, participante e consciente de seu papel político-social”, a 

empiria tem evidenciado que este objetivo não tem sido muito alcançado. A despolitização da 

sociedade (e na escola) é evidente e os jovens não estão isentos deste processo, sobretudo os 

jovens das periferias. É baixo seu interesse por assuntos relativos à política e baixa sua 

participação em ações coletivas organizadas, especialmente nos modelos tradicionais, como 

partidos políticos e sindicatos. Por esta razão, uma proposta de educação integral que se 

propõe a trabalhar as dimensões da cultura, do trabalho e da política, como o ProJovem 

Urbano, ocasiona certas expectativas.  

A participação social e política são motores fundamentais para a qualidade das 

democracias de massa. É colocada em risco com a apatia política de grande parte da 

população, que ocorre por não se sentir qualificada para participar, ou por não acreditar que a 

política poderá melhorar sua vida e/ou ainda por causa do ceticismo em relação aos políticos, 

como apontam alguns autores (AVELAR, 2007; MARTORANO, 2011). Estas também foram 

algumas das razões apontadas por educadores e jovens das cidades pesquisadas para justificar 

seu comportamento pouco participativo em ações e/ou instituições de interesse coletivo. A 

dura realidade leva-os a priorizar o que lhes garante o ganho imediato, a sobrevivência. 

Mas se a apatia política é a manifestação de desinteresse pela política, a participação 

pode ser entendida como o seu contrário. Revela a tentativa, traduzida em ação concreta, de 

influir diretamente sobre a tomada de decisões. Participar significa “tomar parte em”. 

Entendida de forma sucinta é a ação de indivíduos e grupos com o objetivo de influenciar o 

processo político. De modo amplo, “a participação é a ação que se desenvolve em 

solidariedade com outros no âmbito do Estado ou de uma classe, com o objetivo de modificar 

ou conservar a estrutura (e, portanto, os valores) de um sistema de interesses dominante” 

(AVELAR, 2007, p. 264).  

Ora, se a participação é distribuição de poder, aí está o desafio para os educadores que 

buscam fazer de sua prática um meio de ampliar as condições sociais e políticas da 
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participação, não no sentido do capital social, mas com vistas à transformação das vigentes 

relações de poder e de produção. A prática pedagógica para tal é, sobretudo, uma prática de 

exercício de poder, e no caso específico do ProJovem Urbano exige do educador uma vontade 

política no sentido de contribuir para alteração da vigente relação de poder. Exige-se que 

conduza sua ação pedagógica na perspectiva da contra-hegemonia, próprio de um intelectual 

comprometido com os interesses da massa, dos trabalhadores.  

Embora os jovens sejam os sujeitos centrais do presente estudo, fomos surpreendidos 

com a necessidade cada vez maior de entendermos o fazer pedagógico dos educadores. Neste 

sentido, o ProJovem Urbano, como qualquer programa e/ou política, constitui-se em um 

campo de disputa. Expressa em seu cotidiano a correlação de forças de diferentes projetos 

políticos e societários e, como tal, nos aponta os desafios para a constituição de uma educação 

que objetiva pautar-se na construção de uma consciência crítica dos trabalhadores; 

consciência esta que os conduza à transformação do vigente modo capitalista de produzir a 

vida. Entre estes desafios está a formação dos professores.   

O ProJovem Urbano nos ensina, entre outras experiências, que não basta elaborar na 

teoria os fundamentos de uma educação transformadora se na ponta deste processo, no chão 

da sala de aula, a desalienação não seja o objetivo do fazer pedagógico dos educadores. Se 

não possuem o compromisso ético-político de elevar a cultura dos seus alunos trabalhadores e 

à construção de uma consciência crítica. Se não se percebem envoltos as disputas pelo 

consenso e hegemonia.  

Em tempos de despolitzação da política e desmobilização social, a luta contra-

hegemônica torna-se cada vez mais urgente e necessária dentro da escola, uma vez que não há 

neutralidade política no ato de educar. Consciente ou inconscientemente, o professor atua no 

sentido de fortalecer algum projeto político e societário. Sua ação pedagógica contribui para a 

hegemonia (ou contra-hegemonia) de uma determinada concepção de mundo. Queiramos ou 

não, nenhum de nós está isento desse processo. 

Dar aos pobres o direito de participação na esfera local faz parte do rol de estratégias 

executadas pelos dirigentes e dominantes com duplo objetivo: garantir a coesão social e a 

governabilidade na medida em que dá as pessoas de baixa renda a sensação de participação  

nas  decisões e  de  alargamento  da  democracia.  Pois, segundo  o  programa,  

“a participação em ações sociais no bairro, na vizinhança, na comunidade é uma forma de 

exercermos ativamente a cidadania, contribuirmos para a construção de um ambiente mais 

saudável e uma sociedade melhor para todos” (BRASIL, 2005, p. 121). Ao mesmo tempo 

possibilita a constituição de novas lideranças locais para executar a nível local os projetos 
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traçados pela política desenvolvimentista, o que contribui para o fortalecimento das parcerias 

público-privadas para o enfrentamento dos desafios que permanecem no novo milênio. 

Apontada pelas agências multilaterais como principais problemas a se combater para 

manutenção do capitalismo no final do século XX e início do XXI, a redução das 

desigualdades e da pobreza torna-se objeto de responsabilidade coletiva, e não apenas do 

Estado, como defende Lourdes Sola, presidente do Conselho Consultivo do Centro Ruth 

Cardoso, na abertura do I Seminário Internacional Centro Ruth Cardoso. Para ela,  

combater a desigualdade e a pobreza continua sendo um dos deveres do Estado, mas 

as políticas sociais com foco nesse objetivo deveriam ser coerentes com as formas 

emergentes da política participativa – e integrar em seu desenho as dinâmicas 

comunitárias.  

 

Esta não é uma defesa pontual de certo grupos de intelectuais locais e lideranças de 

organizações não governamentais. Constitui-se estratégia defendida mundialmente pelas 

agências multilaterais aos países de capitalismo dependente (em desenvolvimento), como o 

Brasil. Tornou-se um dos principais campos de enfrentamento do governo Lula, haja vista a 

ampliação dos programas de alívio à pobreza, como o Fome Zero e o Bolsa Família, a fim de 

aumentar o mercado interno de consumo. Esta é a finalidade das políticas de distribuição de 

renda e de acesso ao crédito (para o consumo). 

Concluímos, portanto, que o Projovem Urbano insere-se no contexto de ajuste da 

função do Estado defendida por diferentes intelectuais na virada do século XX para o XXI, 

consolidado nas Políticas de Desenvolvimento do Milênio, em que a educação adquire um 

novo papel: produzir capital humano e capital social.  

É neste contexto que entendemos a dimensão ético-político do PLA: legitimar e 

fortalecer as lideranças comunitárias, bem como estimular a formação de novas lideranças, 

ensinando-as serem capazes de identificar os problemas, planejar as ações para a solução de 

tais problemas e mobilizar os moradores para sua execução. Mas, para isso, é preciso que os 

líderes possuam determinadas competências e determinado nível de instrução, daí a 

necessidade da formação e a importância de programas como o ProJovem Urbano. Afinal, “os 

pobres são os principais agentes de luta contra a pobreza”, como defende o Banco Mundial 

(2000, p. 12). Pobreza agora entendida de forma mais ampla, “como a incapacidade de 

alcançar os padrões básicos em nutrição, saúde, educação, meio ambiente e participação”. 

Participar torna-se uma das dimensões da pobreza, já que “pessoas de baixa renda 

frequentemente se sentem impotentes para influenciar decisões-chave que afetam sua vida”. 

(BIRD, 2004, p. 4) 
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O ProJovem Urbano, concebido como um programa da política de renda orientado 

para o combate à pobreza,  tem o propósito de formar novos dirigentes, mas não no sentido 

defendido por Gramsci. E de fato não é esta a direção que é dada a participação nas cidades 

investigadas. A participação – elemento fundamental para a qualidade da democracia e da 

cidadania – não é direcionada para os espaços da macropolítica, ainda que um dos objetivos 

do programa seja estimular os jovens a “participar de processos e instituições que 

caracterizam a vida pública numa sociedade democrática”. Apesar de os educadores 

verbalizarem que alguns jovens aprenderam a importância de lutar por seus direitos, a direção 

intelectual e moral conduz-se para a naturalização da transferência da responsabilidade do 

Estado em relação às questões sociais para a sociedade civil, assim como a conformação dos 

subproletários, “descartados” da inserção produtiva ou empregados em ocupações serviçais 

subremuneradas. 

Mas, por ser o homem a “síntese de múltiplas determinações”, produto das relações 

sociais vivenciadas historicamente, teria o ProJovem Urbano muito a contribuir para a 

formação de uma maior participação política dos jovens? Esta é função da escola ou do 

partido político? 

O empírico nos mostra não ser função de programas como o ProJovem Urbano  a 

formação da cultura política participativa dos jovens que venha contribuir para o 

(re)fortalecimento dos movimentos sociais. Isso ao menos nas três cidades investigadas, onde 

a pesquisa empírica demonstrou que 95% dos alunos concluintes do programa não se sentem 

mobilizados para ações políticas coletivas; inclusive para a participação na perspectiva do 

capital social. 

Com efeito, há uma intencionalidade explícita do programa, expressa nos documentos 

oficiais e nas orientações dos intelectuais orgânicos do capital, assim como implícita, produto 

das relações sociais. Neste sentido, a dimensão ético-político do programa constitui em 

formar os jovens para a nova sociabilidade capitalista. Tanto no plano econômico, ao educar 

para os valores do novo desenvolvimentismo centrado no consumo, quanto no plano político, 

por meio do consentimento passivo/ativo aos ajustes executados na virada do milênio das 

maiores vítimas dos efeitos da agenda neoliberal.  

Entretanto, a presente tese evidencia que a contradição principal do programa reside na 

realidade concreta dos jovens, na empiria. Se havia a aposta que as experiências adquiridas 

através do Plano de Ação Comunitária pudessem contribuir para a formação de sujeitos de 

direitos e cidadãos proativos para assumirem responsabilidades em relação à sua comunidade 

e exercitar valores de solidariedade e cooperação, a empiria demonstrou que, na prática, a 
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ideologia do capital social não é tão facilmente permeável aos participantes do programa das 

cidades investigadas, frente às suas precárias condições de existência e reprodução da vida. 

Neste sentido, a principal contribuição da Participação Cidadã e do PLA limita-se a 

dimensão comportamental e afetiva dos jovens, principalmente em relação à auto-estima 

(35% apontaram esta como a principal mudança ocorrida ao longo do programa) e a 

mudanças na sua forma de pensar e agir, como “saber respeitar o espaço das pessoas”, “ouvir 

mais”, “ser mais compreensivo”, “ter mais consciência ambiental”. Não houve mudança 

significativa em relação à dimensão política, a constituição clara de uma cultura participativa 

por parte dos jovens.  

 Entendemos que a apatia, a indiferença e a não-participação podem ser indicadores de 

participação, logo, o fato de a maioria dos jovens ao finalizar o programa não se sentir 

mobilizado para ações coletivas futuras pode sinalizar a não contribuição do PLA para o 

fortalecimento dos movimentos sociais, mas, também, o não êxito da dimensão ético-político 

do programa de educar os jovens para assumirem responsabilidades que são próprias do 

Estado. É possível fazer esta leitura, apesar da observação de algumas aulas e das respostas 

obtidas nas entrevistas e nos grupos focais mostrarem o contrário, ou seja, certa mudança 

comportamental voltada para os valores do capital social. Como vimos no corpo desta tese, 

para muitos jovens o aprendizado adquirido com o PLA foi: “cuidar da natureza e do meu 

bairro”; “servir a comunidade em que vivo”; “ajudar o próximo”; “descobrir a solidariedade”; 

“conviver melhor com as pessoas”. Mais uma vez o confronto entre o discurso e a vida prática 

se faz presente. 

 O esforço da presente tese centrou-se em perceber as contradições que as ações 

comunitárias poderiam provocar, ainda que ideologicamente essas ações estejam estruturadas 

com base na ideologia do capital social. Isto é, perceber em que medida as experiências 

vividas no PLA poderiam suscitar contradições e contribuir para dar voz aos jovens 

participantes do programa, retirando-os de seu isolamento social e político. Objetivou 

identificar em que medida essas ações - circunscritas a esfera local, mas que tem a 

organização e a coletividade como fundamentos - propiciam a ampliação da visão de mundo 

dos participantes, o início de uma consciência crítica e a formação de uma insatisfação 

coletiva que pode vir a tornar-se uma consciência de classe, com base em Thompson.   

Portanto, diante do fato de 95% dos alunos das três cidades investigadas não se 

sentirem mobilizados para ações políticas coletivas, concluímos que o ProJovem Urbano,  

enquanto “carro-chefe” da Política Nacional de Juventude (políticas de/para/com), não logrou 

êxito quanto ao objetivo de fomentar a participação política dos jovens para conquista de 
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espaço de suas demandas na agenda governamental; não contribui para o refortalecimento dos 

movimentos sociais e das organizações coletivas; não conseguiu produzir hegemonicamente 

capital social, principal objetivo da educação para o desenvolvimento sustentável do novo 

milênio como meio de combater a pobreza e a desigualdade social; e que, por isso, o 

programa permanece fortemente em disputa para ser redirecionado ou superado. 

 Todavia, elaborar uma avaliação mais profunda sobre o real significado do ProJovem 

Urbano (mais especificamente do PLA), quando este ainda está em processo de construção e 

consolidação, é tarefa que enfrenta um considerável obstáculo epistemológico. Os fatos ainda 

não se sedimentaram completamente e não há a distância temporal que nos permite analisar se 

as experiências comunitárias possibilitam o início de uma consciência crítica que possa vir a 

tornar-se uma consciência de classe.  

 Conforme vimos no corpo desta tese, são muitas as mediações que determinam as 

experiências do PLA não contribuírem para a mobilização dos jovens em ações políticas 

coletivas. Entre elas, o fato de jovens e educadores do programa apreenderem os “desafios” 

da comunidade simplesmente pela aparência e não os problematizarem, conjugada com a 

compreensão dos educadores sobre o momento histórico vivenciado e o sentido que dão a 

participação. Defendemos que os educadores somente ao agir como intelectuais orgânicos das 

classes trabalhadoras poderão fazer com que a participação seja conduzida no sentido 

defendido pelos pensadores da perspectiva crítica. No entanto, face às precariedades das 

condições de trabalho e da reprodução da vida muitos são levados a agirem como meros 

executores de tarefas. Presos as armadilhas ideológicas do capital humano e por não se darem 

conta de todo esse processo, os educadores acabam muitas vezes reforçando concepções de 

mundo que não possibilita a desalienação dos trabalhadores, tampouco em torná-los 

dirigentes. E mais, reforçam os limites da criticidade consentida nesta suposta democracia, 

que permite os questionamentos e reclamações dos sujeitos - a exemplo dos PLAs - sem 

ganhar efetivamente os espaços decisórios e as ruas, o espaço público da política.   

Neste sentido, um desafio para o novo milênio consiste na formação de educadores 

que atuem em prol da emancipação da classe trabalhadora, que ajam como intelectuais 

orgânicos dentro e fora da escola. Educadores vinculados às aspirações dos trabalhadores e 

comprometidos com a construção de uma “nova cultura”, uma nova forma de ver, sentir, 

enxergar e conceber o mundo em oposição à nova sociabilidade capitalista. Para isso, faz-se 

necessária a retomada do sentido político da escola, do ato político que há em educar. Diante 

dos instrumentos cada vez mais sutis e refinados operados pelas classes dirigentes e 

dominantes, aí incluindo a ressignificação de conceitos produzidos pelos trabalhadores nas 
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lutas por melhores condições de existência, como solidariedade e participação, uma questão 

que fica em aberto é: como formar professores comprometidos com o projeto político dos 

trabalhadores e conscientes da dimensão política de sua ação?  

Este é o desafio posto aos intelectuais orgânicos dos trabalhadores na disputa pela 

hegemonia, já que a educação necessária para o enfrentamento dos desafios do milênio sob o 

ponto de vista do capital já foi desenhada por seus intelectuais, a “educação para o 

desenvolvimento sustentável”. Trata-se de uma educação convergente aos “Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio”; destinada a desenvolver capital humano – dimensão 

econômica – e capital social, isto é, os valores necessários para o desenvolvimento sustentável 

(solidariedade, igualdade, parceria, cooperação e co-responsabilização). Segundo os 

defensores da nova cidadania, esses valores podem ser mais facilmente desenvolvidos através 

de experiências concretas; de ações comunitárias. Sustentamos aqui ser este o principal 

objetivo do PLA.  

 Com efeito, a participação social traz contribuições importantes para o processo 

formativo do jovem; possibilita a formação de valores e de atitudes cidadãs, no entanto, no 

ProJovem Urbano, não há o interesse da maioria dos agentes envolvidos de se alcançar este 

objetivo, principalmente dos gestores municipais que não criam condições estruturais 

necessárias para estimular a participação dos jovens no sentido da macropolítica e da 

cidadania ativa. Como também não é este o sentido dado à participação pelas agências 

multilaterais quando defendem que “o governo precisa investir nas pessoas de baixa renda e 

empoderá-las”. Como questiona Katz, (2010), estariam as classes dominantes do capitalismo 

dispostas a admitir pacificamente a soberania popular, o protagonismo da cidadania e a 

efetiva participação política dos jovens em detrimento da delegação/representação, o que é 

incompatível com a preservação de seus privilégios?  

 Fernandes também não acredita nesta possibilidade. Para ele,  

os estratos dominantes das classes possuidoras nunca permitirão que a 

revolução democrática atinja uma tal magnitude que as classes trabalhadoras 

possam usar seu espaço político dentro da sociedade civil para converter a 

participação popular em um fato histórico de eliminação das causas e efeitos 

dos antagonismos de classe. Acreditar nisso seria o mesmo que ressuscitar o 

socialismo utópico ou que admitir que a reforma pode ir tão longe, dentro da 

ordem (FERNANDES apud  AMMANN, 1997, p.12). 

 

 A sociabilidade capitalista introduz estratégias e mudanças tópicas para enfrentar suas 

contradições e crises.  A educação não está isenta desse processo e é alvo de ajustes em sua 

organização, conteúdos e métodos. Aí reside o caráter experimental do ProJovem Urbano, 
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qual seja, colocar em teste uma nova estrutura curricular da educação necessária para o 

desenvolvimento sustentável do novo milênio, construída a partir das orientações dos 

intelectuais orgânicos do capital. Uma educação que colabore para o alívio da pobreza e da 

desigualdade social ao formar indivíduos com atitudes solidárias e “espírito cívico”, além de 

possibilitar a produtividade das camadas mais pobres via vocação produtiva da comunidade, a 

fim de evitar desperdícios e promover, consequentemente, crescimento econômico com 

equidade (MOTTA, 2012). Portanto, o fomento a participação dos jovens na perspectiva da 

produção de capital social por meio de ações comunitárias fazem parte dos novos mecanismos 

de hegemonia de direção intelectual e moral para abrandar os efeitos das políticas neoliberais. 

Nesta perspectiva, a participação estimulada constitui, na prática, em uma contraparticipação 

política, por atuar como estratégia de dominação, dando aos pobres a sensação de estar 

intervindo nas decisões, ainda que seja na esfera local.  

 Pelo o exposto, o Projovem Urbano expõe uma face do governo Lula: apesar de 

ampliar e criar programas sociais que satisfazem razoavelmente os interesses das populações 

antes excluídas do raio das políticas sociais, o que confere ao governo (e ao próprio Lula) 

altos índices de aprovação popular e possibilita o consenso, não rompe com a condição 

brasileira de heteronomia e de capitalismo dependente, devido o atrelamento das frações 

dirigentes-dominantes brasileiras aos interesses do grande capital. Parte deste atrelamento se 

expressa na instituição de políticas alinhadas às recomendações dos organismos 

internacionais. Por isso, concordamos com Coutinho (2010) de tratar-se de uma “revolução 

passiva” (na perspectiva gramsciana), efetuada por meio do “transformismo” de instituições e 

lideranças e pelo atendimento de parte das demandas “dos debaixo”, através da criação de 

programas sob o signo da inclusão, mas executados de forma precarizada.  Da execução da 

“pequena política” em detrimento da “grande política”. 

Uma leitura desatenta do projeto pedagógico-integrado do Projovem Urbano nos 

direciona a entender o programa como uma formação emancipatória, por utilizar idéias 

formuladas por educadores do pensamento crítico-marxista, como “formação integral” e 

“currículo integrado” no intuito de desenvolver as múltiplas lateralidades dos sujeitos 

(ciência, cultura, trabalho e política). No entanto, utilizar termos e expressões historicamente 

cunhadas pelos trabalhadores na luta contra o capital faz parte das estratégias dos intelectuais 

orgânicos do capital para a conquista do consenso da maioria. Através de uma leitura mais 

atenta, auxiliada pela análise empírica, percebe-se que a proposta do ensino integrado 

transforma-se em rótulo para uma formação funcionalista à lógica do capital, e a participação, 

em vez de ser formadora de uma cidadania ativa, transforma-se em instrumento para a 
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produção de capital social, considerado agora a “nova cidadania”.  

Esta é a base discursiva do Projovem Urbano, a inclusão à cidadania, podendo ser 

entendida como inclusão ao mercado de consumo. A formação para a cidadania atualmente 

posta em execução no Brasil tem direção – os pobres – e objetivos definidos - a conformação. 

Afirmar isso não significa que não haja resistências, que haja uma obediência passiva por 

parte “dos debaixo” das normatizações vindas “de cima”.  

Mas para termos uma melhor clareza se o resultado desta pesquisa constitui em 

pequenas resistências, faz-se necessário um prolongamento do tempo para investigação. 

Analisar o real em seu movimento, ir além da aparência e identificar as contradições de um 

programa ainda em execução demandam um distanciamento temporal bem maior do que é 

reservado a uma pesquisa em nível de doutorado. Neste sentido, ficam em aberto as pesquisas 

futuras para investigar o desdobramento do resultado da presente tese, especialmente no atual 

momento da escrita dessas considerações em que explode diversos movimentos contestatórios 

em várias cidades do país, levando milhares de jovens as ruas para cobrar das autoridades 

públicas demandas de diversas naturezas: a redução do aumento da passagem do transporte 

público e a luta pelo passe livre; a cobrança pelo futuro e promessas não cumpridas; a 

inversão de prioridades das políticas públicas; maior participação popular nas decisões 

políticas; a luta contra a corrupção; pela reforma política, entre outras. Todas essas agendas 

demonstram o desejo da juventude de querer fazer a democracia avançar no sentido oposto do 

capital social.   

Mais do que tecer julgamentos sobre o comportamento dos jovens e qualificá-los com 

base em imagens estereotipadas, é preciso compreender as múltiplas mediações que 

determinam ser quem são.  Buscamos fazê-lo ao longo deste estudo, embora sem a pretensão 

de fazê-lo em toda a sua totalidade por entender que toda pesquisa é apenas um recorte 

aproximativo do real.  Somente a partir da realidade concreta, os educadores que trabalham na 

educação de pessoas jovens e adultas na perspectiva emancipatória e da formação humana 

podem elaborar mecanismos que conduzam os jovens a fazer análises por conta própria e 

desvelar o metabolismo social do capital.  

Este é o desafio do qual não podemos se eximir. 
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